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ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
ช่ือ กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2       

KTAM Asian Fixed Income 30M2 : KTAF30M2   
ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารหนี้, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 
อายุโครงการ ประมาณ 2 ปี 6 เดือน โดยไม่ต่ำกว่า 2 ปี 5 เดือน และไม่เกิน 2 ปี 7 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียน 

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนหลักเปลี่ยนแปลงวันชำระเงินคืนและหรือเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดอายุกองทุน หรือ
กรณีที่กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2 ได้รับผลกระทบจากการชำระเงินคืนจากกองทนุหลัก หรือ
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่กระทบต่อการลงทุนของ
กองทุนที่นำเงินไปลงทุนในประเทศนั้นๆ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบของประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ควบคุมกฎระเบียบของแต่ละประเทศ หรือเงื่อนไขที่เป็น
อุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนระหว่างเงินตราต่างประเทศ หรือมีการจำกัดการโอนเงินออกนอกประเทศ และ/หรือ
มาตรการเกี่ยวกับการสำรองเงินทุนในประเทศซึ่งอาจมีผลกระทบทำให้กองทุนไม่สามารถแปลงค่าเงินลงทุน
กลับมาเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น ในกรณีดังกล่าวอาจทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับเข้ามาได้ภายใน
วันที่ครบกำหนดอายุโครงการ ซ่ึงจะทำให้กองทุนอาจมีอายุโครงการมากกว่า 2 ปี 7 เดือน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนดังกล่าวไปลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืนที่ผูจ้ัดการกองทุนเห็นว่าเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะนำเงินลงทุนกลับเข้ามาในประเทศในโอกาสแรกที่
กระทำได ้ 

นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – 
III (Class C (USD) - MD1) (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด 
ทั้งนี้ กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – III (Class C (USD) - MD1) (กองทุนหลกั) 
บริหารและจัดการโดย Invesco Hong Kong Limited (Management Company) ซึ่งกองทุนเป็นหน่วยลงทุน
ที ่อยู ่ภายใต้กฎหมายของฮ่องกง โดยได้รับการกำกับดูแลและอนุญาตจาก the Securities and Futures 
Commission (SFC)  ซึ ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission 
(IOSCO) ทั้งนี้ กองทุนเน้นสร้างกระแสรายได้ตลอดช่วงระยะเวลาลงทุน และคืนเงินต้นเมื่อครบอายุกองทุน 
(กองทุนไม่ได้รับประกันหรือคุ้มครองเงินต้น) กองทุนมุ่งหวังที่จะบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนโดยเน้นกลยุทธ์ 
Buy and Hold ผ่านการลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และมี
การจัดการความเสี่ยงแบบเชิงรุก รวมถึงเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที ่มีอันดับความน่าเชื่อในระดับที่ลงทุนได้ 
(Investment Grade) ที่มีช่วงอายุ 2.5 ปีที่นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขาย (Initial Offer Period) จนถึง
วันครบอายุกองทุน เป็นหลัก   
 
สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2 อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึง 
ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก ที่เสนอขายทั้งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่าง

ข้อมูลส่วนสรุปรายละเอยีดโครงการจัดการกองทุนรวม และข้อผกูพัน 



 

 

P a g e  2 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)    

KTAF30M2 
กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2       
KTAM Asian Fixed Income 30M2   

หนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ นอกจากนี้ ในส่วนของการ
ลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร ดังต่อไปนี้ 
1. ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  
2. ตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – 
investment grade) ตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)  
 
อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ ่งตราสารหนี้ที ่มีอันดับความน่าเชื ่อถือต่ำกว่าที ่สามารถลงทุนได้ (non-
investment grade) เฉพาะกรณีที ่ตราสารหนี ้นั ้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื ่อถือที ่สามารถลงทุนได้ 
(investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น 
 
กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2 อาจกู้ยืมเงิน หรือทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการ
ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  
 
กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2 อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้ม
อ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตรา
แลกเปลี่ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) ในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่
ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน
สำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มข้ึน  
 
กองทุนจะลงทุนโดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
เปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน และ/หรือสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐ ในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศ 
ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ เว้นแต่ในกรณีทีเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนรวมหลักในอนาคต ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบโดยเร็วนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว 
 
ทั้งนี้ กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – III (Class C (USD) - MD1) (กองทุนหลกั) 
อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) เท่านั้น 
 
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลัก หรือในกรณีที่กองทุนนี้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ
เช่น กองทุนหลักมีผลตอบแทนต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศอื่นๆ และ/หรือผลตอบแทนของ
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กองทุนหลักต่ำกว่าตัวชี้วัด (Benchmark) (ถ้ามี) และ/หรือ การลงทุนนั้นเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือ
นโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ การลงทุนของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ 
หรือทำให้กองทุนนี้ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือใน
กรณีที่กองทุนหลักได้เลิกโครงการ เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณา
ดำเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วย
ลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน  
 
ในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการตามข้างต้น จนเป็นเหตุให้การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุน
รวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการ
ในการให้สิทธิแก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้
บังคับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การ
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนั้นเพิ่มเติม 
 
ทั้งนี้ การคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน มิให้นับรวมถึงช่วงเวลาดังต่อไปนี้ โดย
ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู ้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ก) ช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซ่ึงมีระยะเวลา 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน 
(ข) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกำหนดอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม 
(ค) ช่วงระยะเวลาที่กองทุนจำเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู ้ลงทุนทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก ซ่ึงมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ  
  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวม
หน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์
ต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของ
การลงทุน (risk spectrum) เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ซึ่งขึ ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทนุ
ดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที่จะ
เลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าปฎิบัติผิดไปจาก
รายละเอียดโครงการกองทุน โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ หากเกิดเหตุการณ์
ดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม 
(2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวงเงินที่ได้รับอนุญาตให้นำเงินไปลงทุนใน
ต่างประเทศ 
(3) กรณีที่ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ 
(4) กรณีที่กองทุนรวมมีจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน 
เพื่อนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม 
(5) กรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 
(6) กรณีที่กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – III (Class C (USD) - MD1) 
(กองทุนหลัก) มีประเภทและชนิดของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2 
ไม่อาจลงทุนได ้โดยประเภทและชนิดของทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(7) กรณีที่กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – III (Class C (USD) - MD1) 
(กองทุนหลัก) ไมส่ามารถจัดตั้งได้ โดยกองทุนหลักใช้ดุลยพินจิพจิารณาว่ากองทุนจะไม่ดำเนินการต่อและจะถูก
ยกเลิกตามข้อกำหนดของหนังสือชี้ชวนกองทนุหลกั 
(8) กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – III (Class C (USD) - MD1) (กองทุนหลัก) 
เลิกกองทุนก่อนครบกำหนดอายุโครงการ 
(9) มีการขายคืนกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – III (Class C (USD) - MD1) 
(กองทุนหลัก) เป็นจำนวนมากอย่างมีนัยสำคัญ จนอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนหรือผลการดำเนินงานของ 
Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – III (Class C (USD) - MD1) (กองทุนหลัก) และบริษัท
จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า การลงทุนในกองทนุหลกัไม่เหมาะสมอีกต่อไป หรือคาดการณ์ว่าหากยังลงทุนใน
กองทุนหลัก อาจส่งผลกระทบต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ปลายทางหากปรากฏว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนรวมไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด  
(1)  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง
ดังกล่าว 
(2)  ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางดังกล่าวลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการใด
ติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางนั้น 
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เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดำเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
(1)  แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการโดย
คำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้สำนกังานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทำ
การนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ 
(2)  ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของ
กองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ  
(3)  รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(4)  เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุน เพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุน
รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย 
 
ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงาน 

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะ
ได้จากเงินลงทุน 

ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทนของตรา
สารที่กองทุนเข้าไปลงทุนไว้จากการขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นไม่
ต้องเสียภาษี 

วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดต้ัง
กอง 

3 กุมภาพันธ์ 2563 

วันที่เสนอขายหน่วยลงทุน
คร้ังแรก 

12-18 กุมภาพันธ์ 2563 

มูลค่าข้ันต่ำของการสั่งซื้อ
คร้ังแรก  

1,000.00 บาท 
 

มูลค่าข้ันต่ำของการสั่งซื้อ
คร้ังถัดไป  

ไม่มี 

มูลค่าข้ันต่ำของการสั่งขาย
คืน  

ไม่กำหนด 

จำนวนหน่วยลงทุนข้ันต่ำ
ของการสัง่ขายคนื 

ไม่กำหนด 

มูลค่าหน่วยลงทนุคงเหลือ
ในบัญชีข้ันต่ำ 

ไม่กำหนด 

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ
ในบัญชีข้ันต่ำ 

ไม่กำหนด 
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1. กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมท่ีมีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 
   ไม่มี  

 
2. กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเท่าใด อย่างไร ? 
 2,000 ล้านบาท  

 
3. กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด? 
 เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ที่ลงทุนใน

ตราสารหนี้ รวมถึงความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และเหมาะสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถถือครอง
หน่วยลงทุนจนครบอายุกองทุนได้ (ประมาณ 2 ปี 6 เดือน) ซึ่งผู้ลงทุนเข้าใจต่อความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลงทุน
ได้ท้ังหมด และต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนท่ีดีจากการนำเงินท่ีได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมต่างประเทศ  

 
4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ? 
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ เช่น 

ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของแต่ละประเทศ สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – III 
(Class C (USD) - MD1) (กองทุนหลัก) ลงทุนไว้ และส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed 
Maturity Fund 2022 – III (Class C (USD) - MD1) (กองทุนหลัก) มีความผันผวน แต่เนื่องจากกองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ 
อินคัม 30M2 จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – III (Class C 
(USD) - MD1) (กองทุนหลัก) ท่ีบริหารจัดการโดย Invesco Hong Kong Limited (Management Company) ซ่ึงมีทีมงานด้าน
การลงทุนที่จะพิจารณากระบวนการลงทุนโดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ และกลยุทธ์การลงทุนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และ
คำนึงถึงเป้าหมายการกองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2 ลงทุนท่ีกำหนดไว้เป็นหลัก  

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Risk) เนื่องจากกองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ 
อินคัม 30M2 เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – III (Class C (USD) 
- MD1) (กองทุนหลัก) ซึ ่งอาจทำให้ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินและอาจทำให้มูลค่าเงินลงทุนตลอดจน
ผลตอบแทนในรูปเงินบาทเพิ่มข้ึนหรือลดลงได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีความผันผวนในตลาดการเงิน กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน 
ฟิกซ์ อินคัม 30M2 อาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

 
5. กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเงินลงทุนและผลตอบแทน หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งรักษาเงินต้นหรือไม่ 
อย่างไร ? 
 กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนท่ีไม่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเงินลงทุนและผลตอบแทน และไม่เป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งรักษาเงินต้น 

 
 

คำถามคำตอบเก่ียวกับลักษณะทีส่ำคัญของกองทุนรวม
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6. กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร? 
 วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชี : ไม่เกิน 1 ปี  
 วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชีคร้ังแรก : ไม่เกิน 1 ปี นับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีสำนักงานรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 

 

7. กองทุนรวมต่างประเทศนั้นมีนโยบายลงทุน ปัจจัยความเส่ียงท่ีสำคัญและผลการดำเนินงานอย่างไร ? 
 สรุปสาระสำคัญของกองทุน Invesco Global Bond Fixed Maturity Fund 2022 – III (Class C USD) 
ชื่อ Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – III  
อายุกองทุน กองทุนมีอายุประมาณ 2.5 ปี และกองทุนจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเม่ือครบกำหนดอายุกองทุน  
ประเทศท่ีจดทะเบียน ฮ่องกง (HONG KONG) 
ประเภทกองทุน ตราสารหนี้ 
Class & currency Class C (USD) - MD1 
วัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนเน้นสร้างกระแสรายได้ตลอดช่วงระยะเวลาลงทุน และคืนเงินต้นเมื่อครบอายุกองทุน 

(กองทุนไม่ได้รับประกันหรือคุ้มครองเงินต้น) กองทุนมุ่งหวังที่จะบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน
โดยเน้นกลยุทธ์ Buy and Hold ผ่านการลงทุนในตราสารหนี้ที ่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 
(USD) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และมีการจัดการความเสี่ยงแบบเชิงรุก รวมถึงเน้นลงทุนในตรา
สารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อในระดับที่ลงทุนได้ (Investment Grade) ที่มีช่วงอายุ 2.5 ปีที่นับ
จากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขาย (Initial Offer Period) จนถึงวันครบอายุกองทุน เป็นหลัก   

นโยบายการลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในตราสาร
หนี้ ในภูมิภาคเอเชียที่อยู่ในสกุลเงิน USD ที่ออกโดยผู้ออกตราสารที่ถูกพิจารณาคัดเลือกโดย
ดุลยพินิจของผู้จัดการ (เช่น รัฐบาล หน่วยงานรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศท่ีมีลกัษณะเหนือ
รัฐ (supranational entities) กลุ่มบริษัท สถาบันการเงิน และกลุ่มธนาคาร) ซึ่งอาจรวมถึงผู้
ออกตราสารที่อยู่ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ และกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วที่อยู่ในภูมิภาค
เอเชียด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ในกองทุนนี้ หมายถึง ประเทศทุกประเทศใน
ทวีปเอเชีย ยกเว้นประเทศญ่ีปุ่น แต่รวมถึง ประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 
กองทุนจะลงทุนใน : 

 ตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อในระดับที่ลงทุนได้ (Investment Grade) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

 ตราสารแห่งหนี ้ที ่มีอันความน่าเชื ่อถือในระดับต่ำกว่าที ่สามารถลงทุนได้ (Non-
Investment Grade) และ ตราสารแห่งหนี้ที ่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
(Unrated Securities) ไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

 
กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ท่ีอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นหลัก และอาจลงทุน
ในตราสารอนพัุนธ์ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันความเสี่ยงเท่านั้น 
 
กองทุนอาจลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารหนี้สกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐ (USD) ที่ออกหรือรับรองโดยประเทศใดประเทศหนึ่ง (ยกเว้นประเทศจีน) และอาจลงทุน
ได้ไม่เกินร้อยละ 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารภาครัฐ (sovereign securities) ท่ี
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ออกหรือรับรองโดยประเทศใดประเทศหนึ่ง (รวมถึงรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐของประเทศ
นั้น) ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับท่ีสามารถลงทุนได้ หรือ ท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ (Unrated) กองทุนอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารหน้ี
ต่างประเทศท่ีอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ท่ีออกหรือรับรองโดยหน่วยงานจีนในประเทศ
จีน รวมถึงตราสารหนี ้ที ่ออกโดยรัฐบาลท้องถิ ่น (Urban investment bonds) ซึ ่ง Urban 
investment bonds คือ ตราสารหนี ้ที ่ออกโดย Local Government Financing Vehicles 
(LGFVs) ซึ่งเป็นนิติบุคคคลเฉพาะกิจที่รัฐบาลท้องถิ่น และ/หรือบริษัทในเครือ จัดตั้งขึ ้นมา
เพ่ือท่ีจะระดมเงินเพ่ือลงทุนในสาธารณูปโภค และโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าสินทรัพย์ของกองทุนรวมในหุ้นกู้ท่ี
ไม่มีวันครบกำหนดอายุ (perpetual bonds) และหุ้นกู้แปลงสภาพ (convertible bonds) 
 
กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะการรองรับความเสียหาย (debt securities with 
loss-absorption features) รวมถึง contingent convertible bonds และตราสารหนี ้ที ่มี
ค ุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที ่จะมีคุณสมบัตินับเป็นเงินกองทุนชั ้นที ่ 1 (Additional Tier 1 
Capital) หรือ เง ินกองทุนข ั ้นที ่ 2 (Tier 2 Capital) ภายใต้กฎเกณฑ์ของ the Banking 
(Capital) Rules (Cap. 155L) โดยตราสารเหล่านี้ อาจถูกบังคับให้ปรับลดเงินต้น หรือถูกแปลง
ให้เป็นหุ้นสามัญเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญ (trigger event) ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ท่ี
มีลักษณะการรองรับความเสียหาย (loss absorption features) ได้ไม่เกิน 30% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทุน, หน่วย CIS (collective investment schemes), หรือ 
asset- backed securities ( ร วมถ ึ ง  mortgage- backed securities)  หร ื อ  asset- back 
commercial paper 
 
กองทุนจะใช้กลยุทธ์ซื้อและถือจนครบกำหนดอายุ (buy and hold) ด้วยการติดตามความเสี่ยง
แบบเชิงรุก ผู้จัดการจะติดตามและบริหารระดับความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนในช่วงระยะเวลา
การลงทุนอย่างต่อเนื่อง เมื่ออันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือผู้ออกหลักทรัพย์ถูกปรับ
ลงต่ำกว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ หรือเมื่อผู ้จัดการกองทุนมีความเห็นว่า
หลักทรัพย์หรือผู้ออกหลักทรัพย์ (credit profile) มีเครดิตที่ลดต่ำลงหลังจากซื้อครั้งแรก ทาง
ผู้จัดการกองทุนจะใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจที่จะถือครองหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าวออกไป 
โดยผ่านการวิเคราะห์ในปัจจัยที่หลากหลาย เช่น ความเสี่ยงจากการผิดชำระหนี้ ระยะเวลาครบ
กำหนดไถ่ถอน ระดับสภาพคล่อง ราคาตลาด เป็นต้น และนำเงินที่ได้จากการขายตราสารหนี้
กลับไปลงทุนใหม่ภายใต้เกณฑ์การลงทุนข้างต้น 
 
สำหรับการบริหารสภาพคล่อง กองทุนจะมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความหลากหลาย ผ่าน
การจำกัดการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และในขณะท่ี



 

 

P a g e  9 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)    

KTAF30M2 
กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2       
KTAM Asian Fixed Income 30M2   

กองทุนเข้าลงทุน ตราสารหนี้ทุกตัวจะต้องมีมูลค่าในการออกตราสารอย่างน้อย 200 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ กองทุนจะไม่มีการลงทุนในตราสารหนี ้ที ่ถ ูกเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง 
(private placement bonds) 
 
อายุของหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเงินลงทุนของกองทุนรวมจะมีระยะเวลาสั้นกว่า
ระยะเวลาการลงทุนของกองทุน เงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์ที่หมดอายุก่อนวันครบอายุ
กองทุนจะถูกนำกลับไปลงทุนใหม่ หรืออาจถือครองเงินสด หรือหลักทรัพย์เทียบเท่าเงินสดตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการ 
 
ผู้จัดการกองทุนมุ่งในการทำให้กองทุนมีการลงทุนเต็มอัตรา แต่อาจมีการถือครองเงินสด หรือ
หลักทรัพย์เทียบเท่าเงินสด ได้ถึงร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นการชั่วคราว ในช่วง
ระยะเวลาการลงทุน ในสถานการณ์เช่น การนำเงินกลับมาลงทุนใหม่ โดยเป็นเงินที่ได้จากการ
ขายตราสารหนี้ที่หมดอายุก่อนครบกำหนดอายุกองทุน หรือ ตราสารหนี้ที่ถูกไถ่ถอนก่อนครบ
กำหนดอายุ หรือ เงินที่ได้จากการขายตราสารหนี้ที่ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ว่าอันดับความ
น่าเชื่อถือมีแนวโน้มถูกปรับลง เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้จัดการอาจถือครองเงินสด หรือหลักทรัพย์
เทียบเท่าเงินสด ได้ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในช่วงระยะเวลา 2 เดือน
ก่อนครบอายุกองทุน 
 
กองทุนมีอายุโครงการประมาณ 2.5 ปี และกองทุนจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อครบอายุกองทุน 
ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงวันครบอายุโดยประมาณ ผู้ถือหน่วยจะได้รับแจ้งวันสิ้นสุดอายุกองทุน
อย่างน้อย 1 เดือนก่อนวันครบอายุกองทุนเพื่อยืนยันการสิ้นสุดของกองทุน กองทุนจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปิดกองทุน หน่วยการลงทุนทั้งหมดจะถูกไถ่ถอน ณ วัน
ครบอายุกองทุนและเงินที่ได้จะถูกแจกจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (ผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันครบ
อายุกองทุน) ตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายที่เกี ่ยวข้องกับการปิดกองทุน 
(termination cost) ถูกประเมินไว้ที่ประมาณ 18,000 เหรียญสหรัฐฯ และจะถูกทยอยตัดจ่าย
ตลอดช่วงระยะเวลาต้ังแต่เปิดเสนอขายคร้ังแรก จนถึงวันครบอายุกองทุน 

การจ่ายเงินปันผล จ่าย 
วันทำการซ้ือขาย วันทำการซ้ือ : ไม่เปิดเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก 

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ   
ดัชนีชี้วัด ไม่มี 
Management Company Invesco Hong Kong Limited 
Trustee  State Street Trust (HK) Limited 
Registrar, Administrator 
and Custodian 

State Street Bank and Trust Company 

Auditor PricewaterhouseCoopers 
Website www.invesco.com.hk 
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ค่าธรรมเนียมของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – III (Class C(USD)-MD1) 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
Management Fee ไม่เกิน 2.5% ต่อปี  

ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.40% ต่อปี 
Administrator Fee 
 
 

ไม่เกิน 2% ต่อปี 
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 50 ล้านเหรียญแรก 0.03% ต่อปี 
Balance of net asset value 0.02% ต่อปี 
(ค่าธรรมเนียมรายเดือนข้ันต่ำ 1,250 USD) 

Trustee Fee ไม่เกิน 2% ต่อปี 
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 50 ล้านเหรียญแรก 0.03% ต่อปี 
Balance of net asset value 0.02% ต่อปี 
(ค่าธรรมเนียมรายเดือนข้ันต่ำ 1250 USD) 

Termination cost ประเมินไว้ท่ีประมาณ 18,000 เหรียญสหรัฐฯ 
Ongoing charges  0.60% 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมการขาย (subscription charge) : สูงสุด 3% 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching fee) : สงูสุด 1% 
ค่าธรรมเนียมการขายคืน (redemption charge) : ไม่เรียกเก็บ 
 
อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนได้ 
 
สรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – III (Class C(USD)-MD1) ได้ถูกคัดเลือกมา
เฉพาะส่วนท่ีสำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีท่ีมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ 
ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ 
 
ท้ังนี้ หากกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – III (Class C(USD)-MD1) (กองทุนหลัก) มีการแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพ่ือให้สอดคล้องกับ
กองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ  
 
เง่ือนไขอื่นๆ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรือ สกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอ่ืนใดนอกเหนือจากสกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินอ่ืนใดในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยคำนึงถึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศ ณ 
สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่ในกรณีทีมีการ
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เปลี่ยนแปลงโดยเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนรวมหลักในอนาคต ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับต้ังแต่
วันท่ีบริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว 
 

ความเสี่ยงของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – III (Class C (USD) - MD1) 
ความเสี่ยงจากการลงทุน (General Investment risk) 
ไม่มีการรับประกันว่ากองทุนจะบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน และไม่มีการรับประกันการจ่ายคืนเงินต้น พอร์ตการลงทุนของกองทุนอาจมี
มูลค่าลดลงเนื่องจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ซ่ึงจะทำให้การลงทุนในกองทุนขาดทุนได้ 
 
ไม่มีการรับประกันหรือป้องกัน เงินได้ ผลตอบแทน หรือเงินต้นของกองทุน (Neither income, return nor capital of the Fund is 
guaranteed or protected)  
ไม่มีการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับกำไรหรือปราศจากการขาดทุน ไม่มีการรับประกันเงินได้ ผลตอบแทน หรือเงินต้นของกองทุน 
มูลค่าของการลงทุนและเงินได้จากการลงทุนอาจจะเพิ่มข้ึนหรือลดลงได้ มีความเสี่ยงท่ีผู้ลงทุนอาจจะไม่ได้รับเงินลงทุนเริ่มต้นคืนระหว่าง
ช่วงการลงทุนหรือในวันครบกำหนด การลงทุนในกองทุนอาจมีมูลค่าลดลงได้ ผู้ลงทุนควรเตรียมพร้อมรับมือกับโอกาสในการขาดทุนจาก
การลงทุน 
 
ความเสี่ยงจาก Duration มีค่าจำกัด (Limited duration risk) 
Duration ของกองทุนมีค่าจำกัด (ยกตัวอย่าง เช่น ข้ึนกับวันครบกำหนด) กองทุนจะถูกยกเลิกทันทีเม่ือครบกำหนด โดยคาดว่า
ระยะเวลาการลงทุนของกองทุนอยู่ท่ีประมาณ 2.5 ปีปฏิทิน ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะมีสิทธ์ิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด แต่การลงทุนในกองทุนนี้
เหมาะสมกับผู้ลงทุนท่ีมีเป้าหมายในการลงทุนระยะ 2.5 ปี ในกรณีท่ีมีการไถ่ถอนก่อนกำหนด  
(1) จะไม่มีการรับประกันเงินได้หรือเงินต้น และเงินท่ีได้การไถ่ถอนก่อนกำหนดจะขึ้นอยู่กับมูลค่าของพอร์ตการลงทุนของกองทุน ดังนั้น
ผู้ลงทุนมีโอกาสไถ่ถอนเงินได้น้อยกว่าหรือมากกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นก็ได้ และไม่มีการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนจากท่ี
ลงทุนไปท้ังหมด 
(2) การลดลงของขนาดของกองทุนเนื่องจากการไถ่ถอนจะมีผลกระทบทันทีต่อค่าธรรมเนียมต่างๆ และอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทน
ของผู้ลงทุน 
(3) การไถ่ถอนก่อนกำหนดอย่างมีนัยสำคัญอาจทำให้เกิดการยกเลิกกองทุนก่อนกำหนด หรือ early termination (รายละเอียดเงื่อนไข
สามารถดูได้จากหัวข้อ Early termination risk) 
(4) การขาดสภาพคล่องของกองทุนอาจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินในกรณีท่ีมีการไถ่ถอนหรือการยกเลิกกองทุน 
 
ความเสี่ยงจากการชำระหนี้ก่อนกำหนดของตราสารหนี้และการนำเงินไปลงทุนต่อ (Prepayment and reinvestment risk) 
ผู้ออกตราสารหน้ี(โดยเฉพาะผู้ท่ีออกตราสารหนี้ในอัตราดอกเบี้ยท่ีสูง)อาจจ่ายคืนเงินกู้ก่อนกำหนด การจ่ายคืนเงินกู้ก่อนกำหนด อาจทำ
ให้เกิดการขาดทุนในตราสารหนี้ท่ีถูกซ้ือท่ีราคา premium การจ่ายคืนเงินกู้ก่อนกำหนดท่ีไม่ได้ระบุช่วงเวลาสำหรับตราสารหนี้ท่ีออกท่ี
ราคาพาร์อาจทำให้เกิดการขาดทุนเท่ากับ premium ท่ีไม่ได้ตัดจำหน่าย การจ่ายคืนเงินกู้ก่อนกำหนดและการนำเงินสดท่ีได้จากการขาย
ตราสารหนี้ท่ีผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะมีฐานะการเงินแย่ลงไปลงทุนต่อ ทำให้เกิดความเสี่ยงจากตลาดและความไม่แน่นอนในการหาตรา
สารหนี้ท่ีให้ผลตอบแทนใกล้เคียงเดิม ส่งผลให้ดอกเบี้ยรับและผลตอบแทนของกองทุนลดลง 
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ความเสี่ยงจากการยกเลิกกองทุนก่อนกำหนด (Early termination risk) 
กองทุนอาจถูกยกเลิกเม่ือเกิดเหตุการณ์บางอย่าง เช่น มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนลดลงต่ำกว่า 30 ล้าน ดอลล่าร์สหรัฐหรือเทียบเท่า 
หรือ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกลุ่มสินทรัพย์ลดลงต่ำกว่า 10 ล้านดอลล่าร์สหรัฐหรือเทียบเท่า หรือผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติพิเศษในการ
ยกเลิกกองทุนต่างๆ และ/หรือ หน่วยลงทุนชนิดใดๆก็ตามของ Invesco  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการแจ้งเตือนเรื่องการยกเลิกกองทุนอย่างน้อย 1 เดือนก่อนวันท่ียกเลิก หลังจากมีการยกเลิก สินทรัพย์ท้ังหมด
ของกองทุนจะถูกรับรู้และแจกจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของการถือหน่วยลงทุน ในช่วงการแจกจ่าย มูลค่าการลงทุนของ
กองทุนจะมีค่าน้อยกว่าต้นทุนในการลงทุนนั้น ทำให้เกิดการขาดทุนต่อผู้ลงทุน ผู้ลงทุนมีสิทธ์ิท่ีจะได้รับเงินน้อยกว่าท่ีลงทุนไป ค่าใช้จา่ย
ท่ีเกิดจากการยกเลิกกองทุนซ่ึงถูกตัดจำหน่ายสะสมมาจนถึงวันท่ีมีการยกเลิกกองทุนจะถูกนำมาใช้ในการจ่ายค่าใช้จา่ยท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ยกเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายส่วนเกินท่ีเหลือจะรับผิดชอบโดยผู้จัดการกองทุน 
 
ความเสี่ยงจากข้อจำกัดในการซ้ือหน่วยลงทุน (Limited Subscription Risk) จากช่วงเวลาเสนอขายกองทุนในช่วงแรก (Fund’s 
Initial Offer Period) ผู้จัดการกองทุนอาจจะพิจารณาขยายกรอบเวลาในการเสนอขายคร้ังแรกหรืออาจจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนเลย 
ในกรณีท่ี (1) มูลค่าการลงทุนโดยรวมต่ำสุดไม่ถึง 100 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ (หรือมูลค่าต่ำสุดอ่ืนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน) ในช่วง
เวลาท่ีเสนอขายคร้ังแรก หรือ (2) ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่ากองทุนดังกล่าวไม่อยู่ในความสนใจของนักลงทุนหรือเป็นไปไม่ได้ท่ีจะ
จัดต้ังกองทุน ซ่ึงเป็นผลมาจากสภาพตลาดท่ีไม่พึงประสงค์หรือเหตุผลอ่ืน เม่ือเป็นเช่นนั้น นักลงทุนจะได้รับการแจ้ง (1) การขยายกรอบ
เวลาในการเสนอขายคร้ังแรกและการเปลี่ยนวันครบกำหนด (Maturity Date) ท่ีสัมพันธ์กัน หรือ (2) การตัดสินใจไม่ดำเนินการจัดต้ัง
กองทุน ในกรณีท่ีผู้จัดการกองทุนตัดสินใจไม่จัดต้ังกองทุน เงินลงทุนเริ่มต้นจะถูกคืนสู่ผู้ลงทุนเต็มจำนวนทันที (ปราศจากดอกเบี้ย) โดย
ถูกหักค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ภายหลังจากการปิดการเสนอขายคร้ังแรก ย่ิงไปกว่านั้นกองทุนจะปิดรับเงินลงทุนท่ีเข้ามาในภาย
หลังจากช่วงเวลาการเสนอขายคร้ังแรกและกองทุนจะไม่รับเงินลงทุนท่ีเข้ามาในภายหลังใดๆท้ังสิ้น 
 
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการลงทุนในบางภูมิภาค (Geographical concentration risk) 
เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในพอร์ตการลงทุนตราสารหนี้ในเอเชียเป็นหลัก (ซ่ึงรวมถึงการลงทุนไม่เกิน 60% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ใน
ตราสารหนี้ต่างประเทศท่ีอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯท่ีออกหรือค้ำประกันโดยบริษัทของจีนซ่ึงมี exposure ในประเทศจีนอย่างมี
นัยสำคัญ) มูลค่าของกองทุนอาจมีความอ่อนไหวต่อภาวะท่ีไม่พึงประสงค์ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง นโยบาย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ สภาพคล่อง ภาษี กฎหมายหรือข้อบังคับท่ีมีผลกระทบต่อตลาดเอเชีย (โดยเฉพาะในจีน)  
 
ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับตราสารหนี้ (Risks relating to fixed income instruments) 
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit / counterparty risk) 
กองทุนมีความเสี่ยงต่อความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) / ความเสี่ยงด้านคู่สัญญา (Counterparty Risk) ของผู้ออกตราสารหนี้ท่ี
กองทุนไปลงทุน 
 
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest rates risk) 
การลงทุนในกองทุนทำให้เผชิญต่อความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ซ่ึงโดยท่ัวไปแล้ว ราคาของตราสารหนี้จะเพิ่มข้ึนเม่ืออัตราดอกเบี้ยลด
ต่ำลง ในขณะที่ราคาของตราสารหนี้จะลดลงเมื่ออัตราดอกเบี้ยเพ่ิมสูงข้ึน 
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ความเสี่ยงจากการผันผวนและการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Volatility and liquidity risk) 
ตราสารหนี้ในประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging market countries) อาจจะเผชิญต่อความผันผวนท่ีสูงและสภาพคล่องท่ีต่ำเม่ือเทียบ
กับประเทศตลาดพัฒนาแล้ว (Developed markets) โดยราคาของตราสารท่ีซ้ือขายในตลาดเกิดใหม่นั้นจะมีความผันผวน และส่วนต่าง
ระหว่างราคาเสนอซ้ือ (Bid) และราคาเสนอขาย (Ask) หรือ Spread ของตราสารเหล่านี้อาจจะกว้างและทำให้กองทุนอาจจะเผชิญกับ
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายตราสารอย่างมีนัยสำคัญ 
 
ความเสี่ยงจากการถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ (Credit rating downgrading risk) 
อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของตราสารหนี้ หรือ ของผู้ออกตราสาร (Issuers) นั้นอาจจะถูกปรับลดลงตามลำดับ ในกรณีท่ี
เกิดการปรับลดอันดับ มูลค่าของกองทุนอาจจะได้รับผลกระทบในเชิงลบ โดยผู้จัดการกองทุนอาจจะสามารถหรือไม่สามารถขายตราสาร
หนี้ดังกล่าวท่ีถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือออกไปได้ 
 
ความเสี่ยงจากอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ (Credit rating risk) 
อันดับความน่าเชื่อ (Credit Rating) ท่ีถูกกำหนดโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Agencies) อาจจะเผชิญต่อข้อจำกัดต่างๆ 
และไม่สามารถรับประกันความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้และ/หรือผู้ออกตราสารได้ตลอดเวลา 
 
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ท่ีออกหรือรับประกันโดยรัฐบาลประเทศต่างๆ (Sovereign debt risk) 
การท่ีกองทุนไปลงทุนในตราสารหนี้ท่ีถูกออก หรือรับประกันโดยรัฐบาลประเทศต่างๆอาจจะเผชิญต่อความเสี่ยงด้านการเมือง, สังคม 
และเศรษฐกิจ โดยเม่ือเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ รัฐบาลประเทศต่างๆซ่ึงเป็นผู้ออกตราสารอาจจะไม่สามารถหรือไม่ประสงค์ท่ีจะจ่าย
คืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยเม่ือตราสารครบกำหนด หรือ อาจจะส่งคำร้องขอให้กองทุนทำการปรับโครงสร้างหนี้ ทำให้กองทุนอาจจะ
เผชิญกับการขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญเม่ือเกิดการผิดนัดชำระหนี้จากรัฐบาลประเทศต่างๆซ่ึงเป็นผู้ออกสารเหล่านั้น 
 
ความเสี่ยงจากการประเมินมูลค่า (Valuation Risk) 
การประเมินค่าการลงทุนของกองทุนอาจจะเกี่ยวพันถึงความไม่แน่นอนและการพิจารณาโดยใช้ดุลพินิจ ซ่ึงถ้าผลการประเมินนั้นเป็นไป
อย่างไม่ถูกต้อง อาจจะส่งผลกระทบต่อการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 
 
ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนใน Urban Investment Bonds (Risks relating to investment in urban investment 
bonds) 
Urban Investment Bonds คือ ตราสารหนี้ท่ีออกโดยนิติบุคคคลเฉพาะกิจท่ีรัฐบาลท้องถ่ินจัดต้ังข้ึนมาเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการระดม
ทุน (Local Government Financing Vehicles : LGFVs) ซ่ึงตราสารหนี้เหล่านี้ไม่ได้รับการค้ำประกันโดยรัฐบาลท้องถ่ินหรือรัฐบาล
กลางของจีน ดังนั้น ในกรณีท่ี LGFVs ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยของ Urban Investment Bond กองทุนอาจประสบกับการ
ขาดทุนอย่างมาก และมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนอาจได้รับผลกระทบท่ีไม่พึงประสงค ์
 
ความเสี่ยงของตลาดเกิดใหม่ (Emerging market risk) 
กองทุนลงทุนในตลาดเกิดใหม่ซ่ึงอาจทำให้มีความเสี่ยงท่ีสูงข้ึน และ มีปัจจัยท่ีต้องพิจารณาเป็นพิเศษท่ีแตกต่างจากการลงทุนในประเทศ
ท่ีพัฒนาแล้ว เช่น ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ความไม่แน่นอนทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ ความ
เสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ และ ภาษี ความเสี่ยงด้านการชำระราคา ความเสี่ยงในการเก็บรักษาทรัพย์สิน และ อาจมีความ
ผันผวนสูง 
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ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการลงทุน (Concentration risk) 
เนื่องจากกองทุนเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ในสกุลเงิน USD ทำให้มูลค่าของกองทุนอาจมีความผันผวนสูงกว่ากองทุนท่ีมีกลยุทธ์การ
ลงทุนท่ีหลากหลายและมีการกระจายความเสี่ยงมากกว่า การกระจุกตัวดังกล่าวจึงอาจส่งผลในทางลบต่อกองทุนและนักลงทุน 
 
ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency and foreign exchange risk) 
กองทุนอาจจัดต้ัง Class ในสกุลเงินอ่ืนท่ีแตกต่างจากสกุลหลักของกองทุน และกองทุนอาจลงทุนบางส่วนในสินทรัพย์ท่ีเสนอขายในสกุล
เงินอ่ืนท่ีแตกต่างจากสกุลหลักของกองทุนหรือสกุลเงินของ Class นั้นๆ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนอาจได้รับผลกระทบในทางลบ
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างๆ เหล่านี้ และจากการเปล่ียนแปลงของการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน 
 
ความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์และการป้องกันความเสี่ยง (Derivatives and hedging risk) 
ผู้จัดการกองทุนอาจใช้อนุพันธ์ทางการเงินเพ่ือจุดประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยง แต่จะไม่ใช้อนุพันธ์ทางการเงินเพ่ือจุดประสงค์ในการ
ลงทุน ไม่มีการรับประกันว่าการใช้กลยุทธ์และอนุพันธ์ทางการเงินในการป้องกันความเสี่ยงจะทำให้ความเสี่ยงของกองทุนถูกทำให้หมด
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ การป้องกันความเสี่ยงอาจไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่เป็นผล ในกรณีท่ีไม่พึงประสงค์กองทุนอาจขาดทุนอย่างมี
นัยสำคัญได้ 
 
ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดพิเศษ (Contingent convertibles risk) 
 Contingent convertible bond เป็นตราสารหนี้ชนิดหนึ่งท่ีออกโดยสถาบันการเงินซ่ึงอาจถูกแปลงเป็นตราสารทุนหรือถูกบังคับ

ให้ปรับลดเงินต้น หากเกิดเหตุการณ์ (trigger event) ตามท่ีระบุไว้ล่วงหน้า โดยเหตุการณ์ดังกล่าวท่ัวไปแล้วจะเกี่ยวข้องกับฐานะ
ทางการเงินของผู้ออกตราสาร เม่ือตลาดอยู่ในภาวะวิกฤต สภาพคล่องของผู้ออกตราสารอาจแย่ลงอย่างมีนัยสำคญั และ อาจต้อง
ลดราคาลงอย่างมากเพ่ือท่ีจะขายตราสาร Contingent convertible bond 

 Contingent convertible bond มีความเสี่ยงท่ีสูงกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ท่ัวไป ตราสารแปลงสภาพ และ ตราสารทุนบาง
ประเภท เนื่องจากการจ่ายคูปองอาจจะถูกพิจารณาและงดจ่ายได้ทุกเวลาด้วยเหตุผลต่าง ๆ 

 Contingent convertible bond สามารถทำให้มีความเสี่ยงอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสี่ยงจากระดับ trigger, ความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน, ความเสี่ยงจากการยืดระยะเวลาครบกำหนด, ความเสี่ยงจากความไม่แนน่อน และ 
ความเสี่ยงจากการประเมินมูลค่า 

 
ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับการจ่ายเงินปันผล และ/หรือ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายออกจากเงินลงทุน  
(Risk associated with payment of dividends and/or fees and expenses out of capital) 
 การจ่ายเงินปันผลออกจากเงินลงทุน และ/หรือในรูปผลตอบแทน หรือ การถอนเงินจากเงินลงทุนบางส่วน หรือ จากกำไรจากส่วน

ต่างราคา อาจทำให้เกิดการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนอย่างรวดเร็วหลังจากวันท่ีท่ีมีการจ่ายออก 
 การลงทุนใน Monthly Distribution-1(MD1) share class ไม่ใช่ทางเลือกในการออมทรัพย์หรือการลงทุนท่ีมีการจ่ายดอกเบี้ย

คงท่ี จำนวนเงินท่ีจ่ายโดย Monthly Distribution-1(MD1) share class ไม่ข้ึนกับเงินได้หรือผลตอบแทนท่ีคาดหวังหรือในอดีตท่ี
ผ่านมา การแบ่งสรรเงินอาจจะสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินได้หรือผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของกองทุน ในบางสถานการณ์ ผู้ลงทุนอาจ
ไม่สามารถได้รับเงินลงทุนเริ่มต้นคืน 

 นอกจากนี้ จำนวนเงินท่ีจะจ่ายโดย Monthly Distribution-1(MD1) share class จะถูกกำหนดจำนวนเงินไว้คงท่ีตามดุลพินิจของ
ผู้จัดการกองทุนในแง่ของสกุลเงินของ class ท่ีเกี่ยวข้อง และจะไม่มีการคำนึงถึงความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงิน
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หลักกับสกุลเงินของ class ท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่กำหนดจำนวนเงินคงท่ีท่ีจะจ่ายออกในรูปของสกุลเงินของ 
class ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินท่ีคาดว่าจะลงทุนของกองทุนหลัก 
 

 

 
หมายเหตุ :  
เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 6 มกราคม 2563 
ท้ังนี้ คุณสามารถดูข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้ท่ี www.invesco.com.hk 

***************************** 
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คำถามและคำตอบเกี่ยวกับขอ้กำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน  
 
1. กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 
 วิธีการขายหน่วยลงทุน 

จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำของการส่ังซ้ือครั้งแรก : 1,000 บาท 
กองทุนเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก (IPO) เพียงคร้ังเดียว ระหว่างวันท่ี 12-18 กุมภาพันธ์ 2563 ต้ังแต่เวลาเริ่มเปิดทำการของ
บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น. 

 
ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ดังนี้ 
1.กรณีท่ีสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทจัดการ หรือธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ผู้สั่งซ้ือต้องชำระเป็นเงินสด คำสั่ง
หักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต์ สั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2” 
และนำฝากได้ท่ี  

- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ  
- เลขท่ี 153-6-11434-0 

 
2. กรณีท่ีสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ผู้สั่งซ้ือต้องชำระเป็นเงินสด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค 
หรือดราฟต์สั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย” และนำฝากได้ท่ี  

- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 
- เลขท่ี 0001-114-0050423 

 
3.กรณีท่ีสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
ดังต่อไปน้ี รายละเอียดตามตารางด้านล่าง ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งต้ังผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมหรือยกเลิก
การแต่งต้ังผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ 
 ธนาคารไทยเครดติ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)  บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)  บริษัทหลกัทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 
 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกดั (มหาชน)   บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  

 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกดั (มหาชน)  บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ช่ัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) 
 บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟวิเจอรส์ จำกัด  บริษัทหลกัทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)  บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 
 บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)   บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จำกัด  บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด  
 บริษัทหลกัทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) 
 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)  บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) 
 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)   บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) 
 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ช่ัน พาร์ทเนอร ์จำกัด
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 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด  
 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส(ประเทศไทย) จำกดั  บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เซ็นทรลั เวลธ์ โซลูช่ัน จำกัด
 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด  บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน บรอดเกท (ประเทศไทย) จำกัด
 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด  บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกดั
 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกดั  บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกดั
 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)  บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จำกัด
 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกดั(มหาชน)  บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เวล็ธ ์เมจิก จำกัด
 บริษัทหลกัทรัพย์ บัวหลวง จำกัด(มหาชน)  บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน อินฟินิติ จำกัด
 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด  บริษัทหลกัทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด 

 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)  
 
ผู้สั่งซ้ือต้องชำระเป็นเงินสด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต์ สั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์
จัดการกองทุน กรุงไทย” และ/หรือบัญชีอ่ืนใดที่บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป ซ่ึงบริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ 
ดังต่อไปน้ี 
- ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาสวนมะลิ                                     เลขท่ีบัญชี 153-6-09908-2 
- ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  สาขารัชดา-สี่แยกสาธุประดิษฐ์                 เลขท่ีบัญชี 195-3-05057-0 
- ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  สำนักพระราม 3                            เลขท่ีบัญชี 777-0-04854-1 
- ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาถนนพระรามที่ 3                         เลขท่ีบัญชี 057-1-07543-1 
- ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาช่องนนทรี                                 เลขท่ีบัญชี 028-1-05955-0 
- ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  สาขาย่อยอาคาร เอส วี ซิต้ี (พระราม 3) เลขท่ีบัญช ี295-3-00099-9 
- ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาสวนพลู                                         เลขท่ีบัญชี 114-3-00016-9 
- ธนาคารพาณิชย์อ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัท
จัดการ 
 
ทั้งนี้ ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องยื่นชำระ
ให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาเคลียริ่งของธนาคารพาณิชย์ภายในวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายที่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทำการ
สุดท้ายของการเปิดเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงิน
สดหรือเช็ค TR) เท่านั้น 

 
 วิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ในอัตราที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าที่เว็บไซต์ของบริษัท
จัดการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดย
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อัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) สำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติครั้งสุดท้าย บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายในส่วนที่เหลืออยู่ทั้งหมดของ
กองทุนนี้ โดยจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสาร
ตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ ทั้งนี้ หากในกรณีที่วันที่กำหนดในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทำการ บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทำการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทำ
การนับตั้งแต่วันถัดจากคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการใน
ต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุน ทั้งนี้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนภายหลังได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ 
สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ 

 
ท้ังนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทำการนับต้ังแต่
วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของ
ผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
ดำเนินการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิด
กรุงไทยตราสารตลาดเงิน กองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไม่คิด
ค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัท
จัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
โดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) 
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการ
จัดการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลักษณะในทำนองเดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุน 

 
2. กรณีใดท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน? 
   ไม่มี เว้นแต่เป็นไปตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

 
3. กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม
คำสั่งท่ีรับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนอย่างไร? 
 บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซ้ือ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ี
ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำส่ังซ้ือ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีท่ีปรากฏเหตุดังต่อไปนี้  
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซ้ือขายได้ตามปกติ  
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(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล  
(ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  
(ค) มีเหตุจำเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  
ท้ังนี้ การไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซ้ือ คำสั่งขายคืนหรือ
คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทำได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน  
 
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ  
(ก) ตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซ้ือขายได้ตามปกติ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพย์ท่ีซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  
(ข) มีเหตุการณ์ท่ีทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ
โอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ  
(ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว  
 
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำส่ังซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำส่ังซ้ือหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปน้ี  
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  
1. การกระทำท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่า
จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
3. การกระทำท่ีเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย  
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ  
 
(5) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ 
 
(6) ในกรณีที่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สำนักงานได้ประกาศกำหนดให้เป็นวันหยุดทำการของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคำสั่งซ้ือ คำสั่งขายคืน และคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
สำหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการหยุดรับคำสั่งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
ก่อนถึงวันหยุดทำการกรณีพิเศษนั้น โดยจัดให้มีข้อมูลเร่ืองดังกล่าวไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
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(7) ในกรณีที่บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนท่ี
ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยัง
ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา  
 
โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น กองทุนจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 
 

 เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจำเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซ้ือ หรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซ่ึงไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน  
 

4. วิธีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ? 
 บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการท่ี

บริษัทจัดการกำหนด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2 ในการเสนอขายครั้งแรกได้ ตาม
เงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด 
 
กองทุนไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ แต่จะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 
โดยจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุน
ปลายทาง) ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (โครงการ) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที ่จะ
เปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลังได้โดยขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ 
และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ 
 

5. กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุนและข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร? 
 บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีอำนาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกิน

ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการ 

 

6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้จาก
ช่องทางใด? 
 ท่านสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของท่านได้จาก 

- Website : www.ktam.co.th  
- บริษัทจัดการ (Call Center) : 0-2686-6100 กด 9 

***************************** 
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1. กองทุนนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร? 
 บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งที่มีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายคร้ังแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดำเนินการ
ส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือภายใน 15 วันทำการ นับต้ังแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ัง
แรก และในกรณีท่ีบริษัทจัดการขาย หรือรับซ้ือคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียนจะดำเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวัน
คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน  

 
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร ? 
 กองทุนรวมนี้อาจไม่ได้รับการจดทะเบียนหากมีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้กลุ่มบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินหนึ่งในสาม

ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมด เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
 บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ

กองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการ 

 ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
บริษัทจัดการต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนท่ี
จำหน่ายได้แล้วท้ังหมด 
 

3. ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม? 
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการหรือเว็ป

ไซต์ของบริษัทจัดการ (http://www.ktam.co.th) 
 

4. กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร? 
 ท่านสามารถนำส่งข้อร้องเรียนได้ท่ี 

 - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2686-6100 
 - สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทร. 0-2263-6000 
 - ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน  โทร.0-2724-5265 
 กองทุนรวมไม่มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

 

********************************* 
 
 
 

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับสทิธิของผู้ถอืหน่วยลงทุน
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คำถามและคำตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทนุรวม  
 

 

1. ข้อมูลเก่ียวกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 
ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง 

1 นายวัชรา ตันตริยานนท์         ประธานกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง   
2 นายธวัช อยู่ยอด               กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
3 นายวิเชียร ศิริเวชวราวุธ  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  
4 นายสุรพล      โอภาสเสถียร กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
5 นายลวรณ      แสงสนิท   กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
6 นายธนธัช       หงษ์คู กรรมการ 
7 นางชวินดา หาญรัตนกูล         กรรมการผู้จัดการ 
8 พลตำรวจโท จารุวัฒน์   ไวศยะ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

 
รายชื่อผู้บริหาร 

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง 
1 นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ 
2 นายวิโรจน์   ต้ังเจริญ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  ผู้บริหารสายงาน พัฒนาธุรกิจและการตลาด 1 
3 นางสาวหัสวรา     แสงรุจิ รองกรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหารสายงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
4 นางสาวดารบุษป ์ ปภาพจน์ รองกรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหารสายงาน พัฒนาธุรกิจและการตลาด 2 
5 นางสาววรวรรณี ต้ังศิริกุศลวงศ ์ รองกรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหารสายงาน ปฏิบัติการ 

 
 จำนวนกองทุนรวมท้ังหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท มีท้ังหมด 150 กองทุน (ข้อมูล ณ สิ้นวันท่ี 30 ธันวาคม 2562) 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  530,131,943,636.38  บาท (ข้อมูล ณ สิ้นวันท่ี 30 ธันวาคม 2562) 
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2. รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน 
 

รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน 
ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง 

1 นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ 
ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน 

2 นางแสงจันทร์ ลี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน 
ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน 

3 นายกฤษณ์ ณ สงขลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน 
ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน และเลขานุการ 

4 นายสมชัย อมรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิจัย 
ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน 

5 นายยืนยง เทพจำนงค ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุน-ตราสารทุน 
ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน 

6 นายพีรพงศ์ กิจจาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุนทางเลือก 
ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน 

7 นายวีระ วุฒิคงศิริกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การลงทุน 
ดำรงตำแหน่ง ผู้สังเกตการณ์ 

8 นางสาวประไพ กวีวงศ์ประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
ดำรงตำแหน่ง ผู้สังเกตการณ์ 

9 นายอมรศักด์ิ วงษ์เซ็ง ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงาน 
ดำรงตำแหน่ง ผู้สังเกตการณ์ 

 
3. รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 

 

รายช่ือผู้จัดการกองทุน
รายช่ือ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน หน้าท่ีความรับผดิชอบ

คุณ พีรพงศ์  
กิจจาการ 

- MS in Economics 
University of Southamton 
- ศิลปศาสตรบ์ัณฑิต 
(เศรษฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

1. ผู้อำนวยการ, ฝา่ยลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 
2. รองผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรงุไทย 
3. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.กรุงไทย 
4. ผู้จัดการ , ฝา่ยลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.กรงุไทย 
5. เจ้าหน้าท่ีอาวุโส, ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.กรงุไทย 
6. เจ้าหน้าท่ีอาวุโส, ฝ่ายวจิัย, บลจ.กรงุไทย 
7. ผู้ช่วยผู้จดัการ, ฝา่ยวิจัย, Merchant Partners Securities 
8. เจ้าหน้าท่ีอาวุโส, ฝ่ายลงทุน, Thailand Privilege Card 
9. เจ้าหน้าท่ี, Office of Venture Capital Fund 
 Management Office of SMEs Promotion 
10. นักวิเคราะห์, ฝา่ยนโยบายและกลยุทธ์,

ผู้จัดการกองทุนหลัก 
ฝ่ายลงทุนทางเลือก 
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รายช่ือผู้จัดการกองทุน
รายช่ือ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน หน้าท่ีความรับผดิชอบ

 SME Development Bank of Thailand 
11. นักวิจัย, สถาบันวจิัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 

คุณ เขมรัฐ ทรงอยู่ -เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
Master of Arts (Economics) 
-เศรษฐศาสตร์ศาสตร์บณัฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
Bachelor of Arts (Economics) 

1. ผู้จัดการ, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 
2. เจ้าหน้าท่ีอาวุโส, ฝ่ายลงทุนทางเลือก , บลจ.กรงุไทย 
3. นักวิเคราะห์, ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ, ธนาคารไทยพาณิชย์ 

(Macroeconomic Analyst – SCB EIC) 
4. นักวิเคราะห์ CEIC DATA (Data Analyst – CEIC DATA) 

ผู้จัดการกองทุนหลัก 
ฝ่ายลงทุนทางเลือก 

คุณ ยืนยง          
เทพจำนงค์ 

- บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต, 
University of Houston, U.S.A. 
- รัฐศาสตร์บัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

1. ผู้อำนวยการอาวุโส ฝา่ยลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรงุไทย 
2. ผู้อำนวยการ ฝา่ยลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย 
3. ผูจ้ัดการกองทุนอาวุโส บลจ. เอม็เอฟซี จำกัด (มหาชน) 
4. ผูจ้ัดการกองทุน – ตราสารทุน 
5. ผูจ้ัดการกองทุน - ตราสารทุน บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
6. เจา้หน้าท่ีส่วนพัฒนาตราสารหน้ี บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

ผู้จัดการกองทุนรองท่ี1
ฝ่ายลงทุนตราสารทุน 

คุณ กุลณัฐฐา          
อภิปริกิตติ์ชัย 

- Master of Science Program 
in Finance (International 
Program), Thammasat 
University 
- Bachelor of Art in 
Economics (International 
Program), Thammasat 
University 

1. Krung Thai Asset Management Public Company 
    Limited:  June 2013 – Current 
    Position:  Fund Manager / Investment Department 
2. Kiatnakin Fund Management Company Limited: 
    June 2011 – May 2013 
    Position: Fund Manager / Investment Department 
3. Krung Thai Asset Management Public Company  
    Limited: February 2010 – June 2011 
    Position: Fund Manager / Investment Department 
    September 2008 – January 2010 
    Position: Assistant Fund Manager / Investment        
    Department 
4. MFC Asset Management Public Company    
    Limited:  September 2004 – August 2006 
    Position: Investment Analyst / Investment 
   Research and Strategic Department

ผู้จัดการกองทุนรองท่ี1
ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี 

คุณ สมชัย อมรธรรม - Ph.D. (Economics) 
University of Hawaii at 
Manoa 
 - M.A. (Economics) 
California State University, 
Hayward 
- เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (เศรษฐมิติ)
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

1. ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการ, ฝา่ยกลยุทธ์การลงทุนและลกูค้า
สัมพันธ์, บลจ. กรงุไทย 

2. ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการ, ฝา่ยวิจัย, บลจ. กรุงไทย 
3. ผู้อำนวยการอาวุโส, ฝา่ยวิจัย, บลจ. กรุงไทย 
4. ผู้อำนวยการ, ฝา่ยวจิัย, บลจ. กรุงไทย 
5.  Research Specialist, University of Hawaii Economic 

Research Organization (UHERO), U.S. 

ผู้จัดการกองทุนรองท่ี1
 ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน

และลูกค้าสัมพันธ ์
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รายช่ือผู้จัดการกองทุน
รายช่ือ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน หน้าท่ีความรับผดิชอบ

6. Research Assistant, University of Hawaii Economic 
Research Organization (UHERO), U.S. 

7. Instructor, University of Hawaii at Manoa, U.S. 
8. นักวิจัย, สถาบันวจิัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (TDRI) 

คุณ กฤษณ ์         
ณ สงขลา 

- บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- Mini Master of Financial 
Economic, สถาบันบัณฑิตพัฒน  
บริหารศาสตร์ 
- บริหารธุรกจิบัณฑิต (การเงิน
การธนาคาร), มหาวิทยาลัย
รามคำแหง 

1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝา่ยลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.กรุงไทย 
2. ผู้อำนวยการอาวุโส ฝา่ยลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.กรงุไทย 
3. ผู้อำนวยการ ฝา่ยลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย 
4. ผู้บริหารฝา่ย ฝา่ยบริหารการลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.กรุงไทย 
5. หวัหน้าส่วนบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารหลกัทรัพย์และจัดการ

กองทุน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
6. หวัหน้าส่วนพัฒนาตราสารหน้ี สำนักบริการตลาดทุน  
     บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
7. ผู้ช่วยหวัหน้าสว่นลงทุนหลักทรพัย์ ฝ่ายบรหิารเงิน  
     บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
8. หวัหน้าแผนกหลักทรัพย์อื่น ส่วนลงทุนหลักทรัพย์ ฝ่ายบรหิาร

เงิน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
9. พนักงานบริหารเงิน สว่นลงทุนหลักทรัพย์ฝา่ยบรหิารเงิน บมจ.

ธนาคารกรุงไทย

ผู้จัดการกองทุนรองท่ี2
ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี 

คุณ แสงจันทร์ ล ี - บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต, 
สถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจศศินทร์
- บริหารธุรกจิบัณฑิต,การเงินการ
ธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝา่ยลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย 
2. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บลจ. เอม็เอฟซี จำกัด (มหาชน) 
3. ผู้บริหารฝา่ย ฝา่ยบริหารการลงทุนตราสารทุน บลจ.กรุงไทย 
4. ผูจ้ัดการกองทุนอาวุโส- งานลงทุนตราสารทุน บลจ.กรุงไทย 
5. ผูจ้ัดการกองทุน บลจ. มหานคร จำกดั  
6. ผูจ้ัดการกองทุนส่วนบุคคล บล. เอกธำรง 
7. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ สถาบันวจิัยภัทร บงล.ภัทรธนกจิ 

ผู้จัดการกองทุนรองท่ี2
ฝ่ายลงทุนตราสารทุน 

 
4. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 0 2111 1111 
 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 0 2633 6000 
 ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จำกัด (มหาชน) 0 2697 5454 
 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)  0 2629 5588 
 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  0 2274 9400, 0 2276 1025 
 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 0 2648 3333 
 บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด 0 2223 2288 
 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 0 2659 7000 
 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  0 2696 0000 
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 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด 0 2672 5999 
 บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 0 2231 8600 
 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) 0 2658 8888 
 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)  0 2863 8333 
 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด  0 2648 1111 
 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด 0 2841 9000 
 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส(ประเทศไทย) จำกัด 0 2857 7000 
 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จำกัด 0 2343 9555 
 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 0 2633 6000 
 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด 0 2949 1999 
 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 0 2217 8888 
 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด(มหาชน) 0 2287 6950 
 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด(มหาชน) 0 2231 3777 
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด 0 2697 3800 
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 0 2831 8300 
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0 2635 1700 
 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 0 2305 9000 
 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  0 2363 6736 
 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) 0 2263 5900 
 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0 2222 5900 
 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 0 2009 8000 
 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  0 2088 9999 
 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด  0 2680 1111 
 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) 0 2659 3456 
 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) 0 2658 5800 
 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) 0 2684 8888 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด 0 6220 6677 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด  0 2680 5000 
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั่น จำกัด  0 83842 8337 
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน บรอดเกท (ประเทศไทย) จำกัด 0 2260 6839-42 
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด 0 2026 5100 
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด  0 2107 1664 
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จำกัด 0 2266 6697-8 
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คำถามและคำตอบเกี่ยวกับชอ่งทางที่ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมน้ี

 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด  0 2861 4820 ต่อ 544,545,546 
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน อินฟินิติ จำกัด 0 2238 3988 
 บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด 0 2108 8666 

 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งต้ังผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมหรือยกเลิกการแต่งต้ังผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ 
 

5. รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  

เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์  ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 

 

6. รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 
  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 

ท่ีอยู่ : เลขท่ี 100 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท์ 0-2724-5265 และ 0-2724-5263 โทรสาร 0-2724-5277 
นอกจากหน้าท่ีตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนด้วย 

 

7.รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุน 
 นางสาว ซูซาน เอ่ียมวณิชชา, นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ, นางสาว ชื่นตา ชมเมิน, นางสาว วันดี เอ่ียมวณิชชา,  
 นาย เกียรติศักด์ิ วานิชย์หานนท์ 

บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด 
ท่ีอยู่ : อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 18 (A) เลขท่ี 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
10400 ในฐานะผู้สอบบญัชี 
หรือบุคคลอ่ืนท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. ทราบ  

***************************************** 
 

 
Q : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับกองทุนนี้ได้ผ่านช่องทางใด? 
 - Website : www.ktam.co.th  

- Call Center ของบริษัท : 0-2686-6100 กด 9 หรือต่างจังหวัด โทรฟรีท่ี 1-800-295-592 
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 

***************************************** 
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กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2 เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ
เพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ มูลค่าหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2 สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลาตามผลการดำเนินงานของ
กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – III (Class C (USD) - MD1) (กองทุนหลัก) หรือทรัพย์สินที่ลงทุนหรือ
อัตราแลกเปลี่ยน และสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น และเนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนแนวทางการบริหารความเสี่ยงจะ
ดำเนินการโดยผู้จัดการกองทุนของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – III (Class C (USD) - MD1) (กองทุน
หลัก) เป็นส่วนใหญ่ โดยบริษัทจัดการมีการบริหารความเสี่ยงของกองทุนในบางเรื่อง เช่น ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง เป็นต้น ซึ่งปัจจัย
ความเสี่ยงท่ีสำคัญในการลงทุนของกองทุนสามารถสรุปได้ดังนี้  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ลักษณะความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกองทุน โดยเรียงลำดับตามโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นและนัยสำคัญของ
ผลกระทบจากมากไปหาน้อย ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
1)ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่ 
สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด เช่น บริษัทดังกล่าวอาจประสบปัญหาทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนได้ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ทีมผู ้จ ัดการการลงทุน (the Portfolio management team/the investment team) ของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed 
Maturity Fund 2022 – III (Class C (USD) - MD1) ซึ่งเป็นกองทุนหลัก จะวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร และวิเคราะห์
ปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อราคา เพ่ือให้สินทรัพย์ท่ีลงทุนมีคุณภาพและมีการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม 
 
2) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และตราสารที่ได้รับการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) 
กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – III (Class C (USD) - MD1) (กองทุนหลัก) อาจจะลงทุนในตราสารหน้ีท่ี
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือตราสารท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ (Unrated securities) สูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่าการ
ลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป กล่าวคือ มูลค่าของตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนอาจมีความผันผวนสูงขึ้น และมีโอกาสในการผิดนัดชำระหนี้ท่ี
สูงข้ึน ท้ังนี้กองทุนจะถูกชดเชยด้วยผลตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึน 
 
 

ปัจจัยความเสีย่งในการลงทุนของกองทุน
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 เนื่องจาก กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – III (Class C (USD) - MD1)(กองทุนหลัก) มีการลงทุนใน
ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง กองทุนนี้จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูง อย่างไรก็ตาม กองทุน Invesco Asian Bond Fixed 
Maturity Fund 2022 – III (Class C (USD) - MD1)(กองทุนหลัก) จะเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งได้ทำการวิเคราะห์และประเมิน
คุณภาพของผู้ออกหลักทรัพย์และมกีารกระจายการลงทุนในผู้ออกตราสารหลายรายเพ่ือลดความเสี่ยงดังกล่าว 
 อย่างไรก็ตาม ทีมผู ้จ ัดการการลงทุน (the Portfolio management team/the investment team) ของกองทุนหลักจะเฝ้า
ติดตามและประเมินคุณภาพของตราสารเป็นรายวันจากข้อมูลและข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ออกหลักทรัพย์ รวมทั้งการเคลื่อนไหว
ของราคาตราสารในตลาด ทั้งนี้ถ้ากองทุนหลักมีตราสารที่ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ ทีมผู้จัดการการลงทุนของกองทุนหลักจะทำ
การวิเคราะห์และพิจารณาว่าจะขายหรือถือตราสารต่อ จากข้อมูลการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือและสภาพตลาด ณ ปัจจุบัน เพื่อให้
เป็นไปตามข้อกำหนดและจุดประสงค์ของกองทุน โดยถ้าทีมผู้จัดการการลงทุนของกองทุนหลักตัดสินใจขายตราสาร ทีมผู้จัดการการ
ลงทุนอาจจะพิจารณาลงทุนต่อในตราสารหนี้อ่ืนท่ีมีความเหมาะสมและมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินท่ีได้จากการขายหลักทรัพย์  
 
3) ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดพิเศษ (Contingent Convertible Securities Risk) คือ ความเสี่ยงจากการ
ลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดพิเศษ (CoCos) ที่อาจทำให้กองทุนเผชิญความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับตราสารทุน และ/หรือการขาดทุนของ
เงินทุนที่เกิดจากการปรับลดมูลค่าไถ่ถอนของหุ้นกู้ชนิดนี้ (Principal Write-Down) ความเสี่ยงเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพชนิด
พิเศษ เช่น ความเสี่ยงจากการรองรับผลขาดทุน เนื่องจาก CoCos สามารถแปลงสภาพเป็นตราสารทุนของสถาบันการเงินผู้ออกตราสาร
นั้น หรือสามารถปรับลดมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้ได้ ถ้าอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามกฎหมาย (Capital Ratio) ของผู้
ออกตราสารลดลงต่ำกว่าระดับท่ีกำหนดไว้ นอกจากนี้ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (Hybrid Debt Instrument) จะไม่ระบุวันครบกำหนดไถ่ถอน 
และการจ่ายดอกเบี้ยสามารถยกเลิกได้ตามดุลยพินิจของธนาคารผู้ออกตราสาร หรือเป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อช่วยผู้ออกตราสารลดผล
การขาดทุน นอกจากนี้การเป็นตราสารหนี้ด้อยสิทธิ (Subordinated Instrument) ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีการชำระบัญชีเพื่อเลิก
กิจการ หรือล้มละลาย ผู้ถือ CoCos มีสิทธิเรียกร้องต่ำกว่าตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิอื่นๆ และหากมีการแปลงสภาพเป็นตราสารทุนสิทธิ
เรียกร้องจะต่ำกว่าผู้ถือตราสารหนี้ทุกประเภท 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
เนื่องจากกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – III (Class C (USD) - MD1) (กองทุนหลัก) มีการลงทุนในหุ้นกู้
แปลงสภาพชนิดพิเศษ (CoCos Bond) กองทุนนี้จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูง อย่างไรก็ตาม กองทุน Invesco Asian 
Bond Fixed Maturity Fund 2022 – III (Class C (USD) - MD1) (กองทุนหลัก) จะเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งได้ทำการวิเคราะห์
และประเมินคุณภาพของผู้ออกหลักทรัพย์และมีการกระจายการลงทุนในผู้ออกตราสารหลายราย รวมทั้งมีการกำหนดสัดส่วนสูงสุดใน
การลงทุนใน perpetual bonds, convertible bonds และ contingent convertible securities ตามนโยบายการลงทุน เพื ่อลด
ความเสี่ยงดังกล่าว 
 
4) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการลงทุนในบางภูมิภาค (Geographical concentration risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่
กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – III (Class C (USD)-MD1) (กองทุนหลัก) ลงทุนในพอร์ตการลงทุนตรา
สารหนี้ในเอเชียเป็นหลัก (ซึ่งรวมถึงการลงทุนไม่เกิน 60% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ในตราสารหนี้ต่างประเทศที่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐฯที่ออกหรือค้ำประกันโดยบริษัทของจีนซึ่งมี exposure ในประเทศจีนอย่างมีนัยสำคัญ) มูลค่าของกองทุนอาจมีความอ่อนไหวต่อ
ภาวะที่ไม่พึงประสงค์ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง นโยบาย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สภาพคล่อง ภาษี กฎหมายหรือ
ข้อบังคับท่ีมีผลกระทบต่อตลาดเอเชีย (โดยเฉพาะในจีน)  
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ทีมผู ้จ ัดการการลงทุน (the Portfolio management team/the investment team) ของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed 
Maturity Fund 2022 – III (Class C (USD) - MD1) ซ่ึงเป็นกองทุนหลัก จะเฝ้าติดตามและประเมินคุณภาพของตราสารเป็นรายวันจาก
ข้อมูลและข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ออกหลักทรัพย์ รวมทั้งการเคลื่อนไหวของราคาตราสารในตลาด ทั้งนี้ถ้ากองทุนหลักมีตราสารท่ี
ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ ทีมผู้จัดการการลงทุนของกองทุนหลกัจะทำการวิเคราะห์และพิจารณาว่าจะขายหรือถือตราสารต่อ จาก
ข้อมูลการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือและสภาพตลาด ณ ปัจจุบัน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและจุดประสงค์ของกองทุน โดยถ้าทีม
ผู้จัดการการลงทุนของกองทุนหลักตัดสินใจขายตราสาร ทีมผู้จัดการการลงทุนอาจจะพิจารณาลงทุนต่อในตราสารหนี้อื่นที่มีความ
เหมาะสมและมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินท่ีได้จากการขายหลักทรัพย์  
 
5) ความเสี่ยงจากการลงทุนใน Urban Investment Bond 
Urban Investment Bonds คือ ตราสารหนี้ที่ออกโดย Local Government Financing Vehicles (LGFVs) หรือนิติบุคคคลเฉพาะกิจ
ท่ีรัฐบาลท้องถ่ินจัดต้ังข้ึนมาเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการระดมทุน โดยปกติตราสารหนี้เหล่านี้ไม่ได้ถูกค้ำประกันโดยรัฐบาลท้องถ่ินหรือรัฐบาล
กลางของจีน ในกรณีที่ LGFVs ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยของ Urban Investment Bond กองทุนอาจประสบกับการขาดทุนอย่าง
มาก และมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนอาจได้รับผลกระทบท่ีไม่พึงประสงค์ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ทีมผู ้จ ัดการการลงทุน (the Portfolio management team/the investment team) ของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed 
Maturity Fund 2022 – III (Class C (USD) - MD1) ซึ่งเป็นกองทุนหลัก จะวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร และวิเคราะห์
ปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อราคา เพ่ือให้สินทรัพย์ท่ีลงทุนมีคุณภาพและมีการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม 
 
6) ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในตลาดที่อาจปรบัตัวขึ้นลง 
โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด เช่น การเมืองของแต่ละประเทศ เศรษฐกิจ สถานการณ์ของตลาด
เงินตลาดทุน ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุนหลักและกองทุนลงทุนไว้ 
และส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีความผนัผวน 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2 ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 
– III (Class C (USD) - MD1) (กองทุนหลัก) ซึ่งกองทุนดังกล่าวมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในกลุ่มประเทศที่ตลาด
พัฒนาแล้ว (Developed Market) และในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ซึ่งได้ทําการวิเคราะห์, คัดเลือกและประเมิน
คุณภาพของผู้ออกหลักทรัพย์ รวมท้ังมีการบริหารความเสี่ยงโดยให้ความสําคัญกับกระบวนการการลงทุน ผลการดําเนินงาน และทีมการ
ลงทุน เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าว 
 
7) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่ราคาของตราสารหนี้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามกับ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย โดยหากตราสารหนี้มีอายุคงเหลือยิ่งยาวนาน การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยก็จะยิ่งมีผลกระทบ
ต่อราคาตราสารหนี้มากข้ึนและส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2 ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 
– III (Class C (USD) - MD1) (กองทุนหลัก) ซึ่งทีมผู้จัดการการลงทุน (the Portfolio management team/the investment team) 
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ของกองทุนดังกล่าวจะทำการศึกษาปัจจัยพื ้นฐานทางเศรษฐกิจและแนวโน้มอัตราดอกเบี ้ย เพื ่อพิจารณาจังหวะการลงทุนหรือ
ปรับเปลี่ยนตราสารหนี้ท่ีลงทุนให้สอดคล้องกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน และเพ่ือลดความผันผวนของมูลค่าตราสารหนี้ท่ีลงทุน 
 
8) ความเสี่ยงของตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Risk) กองทุนหลักมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในกลุ่มประเทศ
ที่ตลาดพัฒนาแล้ว (Developed Market) และในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) โดยกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่นี้จะ
ประกอบไปด้วยประเทศท่ีอยู่ในช่วงกำลังพัฒนาเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่ประเทศเหล่านี้ตลาดจะมีขนาดเล็กและสภาพคล่องท่ีต่ำ นอกจากนั้น
ประเทศเหล่านี้ยังมีโอกาสเผชิญกับความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองภายในประเทศ, การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
กฏหมาย, ข้อกำหนดและนโยบายต่างๆทางด้านการเงินมากกว่ากลุ่มประเทศที่เป็นตลาดพัฒนาแล้ว (Developed Market) รวมท้ัง
ตลาดและเศรษฐกิจอาจมีความผันผวนและมีสภาพคล่องที่ต่ำ ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ทำให้
กองทุนหลักมีความเสี่ยงท่ีสูงกว่ากองทุนอ่ืนท่ีลงทุนในกลุ่มประเทศตลาดท่ีพัฒนาแล้ว 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2 ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 
– III (Class C (USD) - MD1) (กองทุนหลัก) ซึ่งกองทุนดังกล่าวมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในกลุ่มประเทศที่ตลาด
พัฒนาแล้ว (Developed Market) และในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) โดยผู้จัดการกองทุนหลักจะมีการติดตามและ
วิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศท่ีกองทุนหลักมีการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าว 
 
9) ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country and Political Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ ข้อกำหนดและนโยบายต่างๆ รวมถึงสภาพทางสังคมภายในประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุน ทำให้เกิดความเสี่ยงทางด้าน
เศรษฐกิจและการเมือง ซ่ึงส่งผลในเชิงลบต่อการลงทุน และอาจทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักมีความผันผวน 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2 ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 
– III (Class C (USD) - MD1) (กองทุนหลัก) ซึ่งกองทุนดังกล่าวมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในกลุ่มประเทศที่ตลาด
พัฒนาแล้ว (Developed Market) และในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) โดยผู้จัดการกองทุนหลักจะมีการติดตามและ
วิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศท่ีกองทุนหลักมีการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าว 
 
10) ความเสี่ยงจากกฎเกณฑ์ข้อบังคับและข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Regulatory and Repatriation Risk) 
เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ซ่ึง
อาจแตกต่างจากที่บังคับใช้ในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการ
หรือขั้นตอนในการทำธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนการลงทุน แต่ในสภาวการณ์ลงทุนจริง 
กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบต่อการ
ลงทุน อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฏระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ควบคุม
กฎระเบียบของแต่ละประเทศ ซึ่งกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาระทางภาษี ทำให้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ หรืออาจมีการ
จำกัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจำกัดหรือห้ามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทำให้ไม่สามารถนำเงินลงทุน กลับเข้าประเทศหรือแปลงกลับ
เป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น ในกรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อมูลค่าเงินลงทุน รวมถึงกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุน 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจัดการฯ มีกระบวนการศึกษาและเตรียมการ รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยง กฎระเบียบ และขั้นตอนการลงทุนก่อนการลงทุน 
และ ระหว่างระยะเวลาที่ลงทุน บริษัทจัดการฯ กําหนดให้มีฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม วิเคราะห์และทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพ่ือ
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ลดความเสี่ยงดังกล่าว ในกรณีที่มีผลกระทบเกิดขึ้นจริงจนทําให้ไม่สามารถนําเงินลงทุนกลับประเทศได้บริษัทจัดการฯ จะพิจารณา
ดําเนินการหรือแต่งต้ังตัวแทนเพื่อการรักษาสิทธิตลอดจนการดําเนินการตามอํานาจทางกฎหมายเพื่อให้ได้รับเงินลงทุนคืนในโอกาสแรกท่ี
กระทําได้ แต่ในการดําเนินการดังกล่าวอาจเกิดค่าใช้จ่ายกับกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการฯ จะคํานึงถึงความคุ้มค่า ผลประโยชน์และผลเสียท่ี
จะเกิดกับกองทุนและผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ 
 
11) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของ
กองทุนท่ีอาจประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในรูปเงินบาท หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2 ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 
– III (Class C (USD) - MD1) (กองทุนหลัก) จึงอาจทำให้กองทุนมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการที่กองทุนเปิด
เคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2 นำเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และกองทุนหลักนำเงิน
ไปลงทุนในหลักทรัพย์ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหรือสกุลเงินอื่นใดทั้งในกลุ่มประเทศที่ตลาดพัฒนาแล้วและกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ 
กองทุนหลักก็อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินต่างๆด้วย ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ บริษัทจัดการฯ จึงอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) ท่ีมีตัวแปร
เป็นอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที่ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตรา
แลกเปลี่ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการฯ อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี ่ยงท่ี
เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) ในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมี
แนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของ
กองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 
 
12) ความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์ (Derivative Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์เพื่อการลดความเสี่ยง 
(ป้องกันความเสี่ยง) หรือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน ตราสารอนุพันธ์อาจมีการขึ้นลงผันผวน (Volatile) มากกว่า
หลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้นหากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทำให้สินทรัพย์ของกองมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนใน
หลกัทรัพย์พ้ืนฐาน (Underlying Security)  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจัดการฯ จะทำการศึกษาปัจจัยพ้ืนฐานและแนวโน้มทางเศรษฐกิจ เพ่ือพิจารณาจังหวะการลงทุนหรือปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้
เหมาะสมต่อสภาวการณ์ต่างๆ 
 
13) ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน (Counterparty Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากคู่สัญญาในการทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินด้อยลงจนไม่อาจดําเนินการให้เป็นไปตาม
สญัญาได้ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ในการพิจารณาทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทจัดการฯ จะวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของคู่สัญญา และจะ
ติดตามความเสี่ยงในฐานะการเงินของคู่สัญญาอย่างต่อเนื่อง 
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14) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื้อหรือขายตราสารไม่ได้ใน
ระยะเวลาหรือราคาตามท่ีกำหนดไว้ เนื่องจากขาดสภาพคล่องในการซ้ือขาย 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – III (Class C (USD) - MD1)(กองทุนหลัก) จะกำหนดสัดส่วนสูงสุดในการ
กระจายการลงทุนในตราสารหนี้แต่ละตราสารตามนโยบายการลงทุน เพื่อลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหลักทรัพย์ นอกจากนั้น
กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2เป็นกองทุนที่นําเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco Asian Bond 
Fixed Maturity Fund 2022 – III (Class C (USD) - MD1) ซ่ึงเป็นกองทุนท่ีเปิดรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทุกวันทําการ จึงทําให้มีความเสี่ยง
ในด้านสภาพคล่องของกองทุนลดลง 
 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
ท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ัง 4 ชนิด(1) (2) อัตราตามโครงการ (% NAV)
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดท่ีประมาณการได้ (3)  ไม่เกินร้อยละ 3.21 

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ(4) ไม่เกินร้อยละ 0.8025 (ปจัจุบันเรียกเก็บ 0.321) 

 ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์(4) ไม่เกินร้อยละ 0.0749 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน(4) ไม่เกินร้อยละ 0.535 (ปจัจบุันเรียกเก็บ 0.107) 

 ค่าใช้จา่ยในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
- ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

 
ตามท่ีจา่ยจริง แตไ่ม่เกิน 1,070,000 บาท 
ตามท่ีจา่ยจริง แตไ่ม่เกินร้อยละ 1.07 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีประมาณการไม่ได้  
 ค่าใช้จา่ยอ่ืนๆ ตามท่ีจา่ยจริง แตไ่ม่เกิน 1.7976 

หมายเหตุ 
(1) เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทำนองเดียวกัน 
(2) ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย์ 
(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการสั่งซื้อหรือขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นจำนวนมาก เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่ายแต่ละรายการที่มีการปรับเพิ่มขึ้นหรือ
เปลี่ยนแปลงไป โดยการปรับเพ่ิมข้ึนหรือเปล่ียนแปลงดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
(4) มูลค่าทรัพย์สินทีใช้ในการคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง 
ของมูลค่าทรัพย์สินท้ังหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินท้ังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมีการคำนวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันท่ีคำนวณ 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผูส้ั่งซื้อหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุน 

อัตราตามโครงการ (สูงสุดไม่เกิน) เก็บจริง
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (1) 1.00  0.25 
ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ไม่มี ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (1)  1.00 0.25
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ม ี ไม่ม ี
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ี
กำหนดในโครงการ (Exit Fee)  

ไม่ม ี ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามท่ีนายทะเบียนกำหนด 
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซ้ือและขายคืนหน่วยลงทุน ตามอตัราท่ีสถาบนัการเงินกำหนด 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธใินหน่วยลงทุน  ตามท่ีนายทะเบียนกำหนด 
ค่าใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ หรือนาย
ทะเบียน ดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ
นอกเหนือจากกรณีปกต ิ

ตามท่ีนายทะเบียนกำหนด 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทำนองเดียวกัน 
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
 

สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2 
ส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จำกัดอัตราส่วน 
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกข้ึนไป 
 

ไม่จำกัดอัตราส่วน 
2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2
อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามท่ีระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วนที
2 ข้อ 1 

ไม่จำกัดอัตราส่วน 

 4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผู้รับฝากหรือผู้ออก 
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
4.1  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสิน ท้ังนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป็น
ประกัน  

ไม่เกิน 10% (กรณีเป็นการลงทุนของกองทุน buy & 
hold) 

ไม่เกิน 20% (หรือหรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการ
ลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนา
อยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ 

national scale)  (กรณีเป็นการลงทุนของ MF อ่ืนท่ี
มิใช่กองทุน buy & hold) 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
 5 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 

5.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุกูก ท่ีผู้ออกจัดต้ังข้ึน
ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศท่ีได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
       5.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
       5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing 
       5.2.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 397 วัน  นับแต่วันท่ีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ  
                  5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 
                 5.2.3.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  
                 5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
                 5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
                 5.2.3.4  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
                 5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย  
                 5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย  
                 5.2.3.7  ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศ
ไทย  
                 5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
                 5.2.3.9  บริษัทหลักทรัพย์ 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
5.5  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหนี้ มากกว่า397 วัน นับ
แต่วันท่ีลงทุน ต้องข้ึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น้ำหนักของตราสารท่ีลงทุน 

ใน benchmark + 5% 
  

 6 
 

ทรัพย์สินดังนี้ 
6.1 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้  
       6.1.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุกูกท่ีผู้ออก
จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารน้ันในต่างประเทศ 
หรือผู้ออกจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ 
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย) 
       6.1.2  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
       6.1.3  เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุน 
      ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
                 6.1.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
                 6.1.3.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing 
                 6.1.3.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหนี้ น้อย
กว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 
6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล
ดังนี้ 
                               6.1.3.3.1  บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
                               6.1.3.3.2  สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ี
ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
                               6.1.3.3.3  สถาบันการเงินต่างประเทศ ท่ีมี
ลักษณะทำนองเดียวกับบุคคล  ตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 
       6.1.4  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหนี้ มากกว่า 397 วัน 
นับแต่วันท่ีลงทุน ต้องข้ึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated 
market 
 

6.2 ธุรกรรมดังนี้ ท่ีคู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment 
grade 
       6.2.1 reverse repo 
       6.2.2 OTC derivatives 
 
6.3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2 
ส่วนท่ี 2 ข้อ 2 ท่ีจดทะเบียนซ้ือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจด
ทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนท่ัวไปของ 
SET หรือของตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจทำให้มีการเพิกถอน
หน่วยดังกล่าวออกจากการซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)  

 7 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5% 
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม  
2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนท่ี 2 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
 1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการ

เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว  

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1)  25% หรือ 
(2)  น้ำหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุน ใน benchmark + 
10%  

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit  
                      1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดำเนินงานของกองทุนรวม 
                      2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนท่ี 3 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
 1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต๋ัวแลกเงิน หรือ ต๋ัวสัญญาใช้เงิน ท่ีนิติ

บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) 
เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 
1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน 
1.2  ธนาคารพาณิชย์ 
1.3  บริษัทเงินทุน 
1.4  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ี กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สัญญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี    
  เว้นแต่เป็นกองทุนรวม ท่ีมีอายุโครงการน้อย
กว่า 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน 
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวม ท่ีอายุ
กองทุน คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน  
ท้ังนี้ เฉพาะ กองทุนรวม ท่ีมีอายุโครงการ 
มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี  
      
 

 2 ทรัพย์สินดังนี้ 
2.1  ต๋ัวแลกเงิน หรือ ต๋ัวสัญญาใช้เงิน ท่ีมีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ กองทุนรวม
ได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมาย
กำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนรวมสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.3  total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ 

รวมกันไม่เกิน 25% 
 

 3 reverse repo ไม่เกิน 25% 
 4 securities lending   ไม่เกิน 25% 
 5 total SIP ซ่ึงได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ของส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ี

คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)  แต่ไม่รวมถึงตรา
สารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึ่งทุน หรือ  ศุกูก ท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี ้
5.1  มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ของส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุน
ท่ีคำนวณตามผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single entity limit) 

รวมกันไม่เกิน 15% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
5.2  มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit 
rating 

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product 
limit 
 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 
6 derivatives ดังนี้ 

6.1  การเข้าทำธุรกรรม derivatives ท่ีมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการลดความเสี่ยง (hedging) 

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงท่ีมีอยู่  

 
ส่วนท่ี 4 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
1 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และศุกูก

ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง  
(ไม่รวมถึงตราสารหน้ีภาครัฐไทย 
หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ) 

1.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้
ออกตราสารรายน้ัน ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ล่าสุด  ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่า
หนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงิน
ล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลท่ีมีการเผยแพร่
เป็นการท่ัวไป และในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามท่ีเปิดเผย
ไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียังไม่ครบ
กำหนดการจัดทำงบการเงินในคร้ังแรกของผู้ออกตราสาร) ให้ใช้อัตราส่วนไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้น
เป็นรายคร้ัง  เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลักษณะ
เป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
1.2  ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่และ
มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit 
rating ให้ บลจ. ลงทุนเพ่ือกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน
รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นราย
คร้ัง เว้นแต่กรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
       (อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบุคคลดังนี้  
       1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงนิ 
       2. ธนาคารออมสิน 
       3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
       4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
       5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 
       6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
       7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
       8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
       9. บล. 
       10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
       11. สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. 
– 9.) 

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ท้ังหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน 
CIS ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยนั้น  
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลักษณะครบถ้วน
ดังนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน  
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จัดต้ังข้ึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

ท้ังนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการ
ลงทุนของกองทุน และ/หรือท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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คำเตือนและข้อแนะนำ  
 ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุนและเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หาก

ต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน 
 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2 อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) ท่ีมีตัวแปร

เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันความเสี่ยง โดยข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ จึงอาจยังมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซ่ึงอาจทําให้ผู้ลงทุนได้รับผลการขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกท้ัง การใช้เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทํา
ธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 

  กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสาร non-investment grade/unrated ได้ถึง 30% ของ NAV ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงข้ึนจาก
การไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย 

 เนื่องจากกองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2 มุ่งหวังให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีรายได้สม่ำเสมอ ดังนั้น การรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติจึงอาจมาจากผลตอบแทนและ/หรือเงินต้น เพ่ือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดนี้ได้รับรายได้สม่ำเสมอ แม้กองทุนจะมีกําไร
หรือขาดทุนก็ตาม 

 ท่านสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่นการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected Person) ได้ท่ี
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http//:www.sec.or.th) 

 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจะลงทุน ที่ต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัท
จัดการในรายละเอียด สามารถขอดูข้อมูลได้ที ่บริษัทจัดการ ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ท่ี
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดและจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถ
กำกับและดูแลการซ้ือขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) จึงไม่มี
ภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2 

 ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2 ไม่ได้ขึ ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการ
ดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือเว็ป
ไซต์ของบริษัทจัดการ (http//:www.ktam.co.th) 

 บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ขอสงวนสิทธิที่จะขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
เพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไป
ตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงหรือป้องกันการใช้บริการ
ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ/หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงวา่สำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้อง
ของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น 

 
 

ข้อมูลนี้รวบรวม ณ วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2563 



 

 
 
 
 
 
 

รหัสกองทุน :  KRQ  

ระดับความเสี่ยงของกองทนุ 

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 8+ สูง

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (โครงการ) 
รวบรวมข้อมูล ณ วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2563 

กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2  
KTAM Asian Fixed Income 30M2KTAF30M2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมและขอรับหนงัสือชี้ชวนได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟ็กซ์ 0-2670-0430  

Callcenter@ktam.co.th



 
 

 

P a g e  1 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (โครงการ) 
 

กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2   
KTAM Asian Fixed Income 30M2  KTAF30M2  

คำจำกัดความ / คำนิยาม :  
โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2       
 
กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2   
 
หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2   
 
ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2 
 
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
 
บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทท่ีมีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2   
 
นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2   
 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีบริษัทจัดการมอบหมายให้ทำหน้าท่ีขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนแล้วแต่กรณี 
 
กองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ หมายถึง กองทุนรวมท่ีมีนโยบายเพื่อนำเงินท่ีได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศไปลงทุนใน
ต่างประเทศ 
 
หน่วยของกองทุนต่างประเทศ หมายถึง ตราสารหรือหลักฐานซ่ึงแสดงสิทธิของผู้ถือในฐานะเจ้าของหรือผู้รับประโยชน์ตามโครงการจัดการ
ลงทุน (collective investment scheme) ท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ ไม่ว่าโครงการจัดการลงทุนดังกล่าวจะจัดต้ังในรูปบริษัท 
ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด 
 
ท่ีปรึกษาการลงทุน หมายถึง ท่ีปรึกษาการลงทุนท่ีบริษัทจัดการแต่งต้ัง  
 
ท่ีปรึกษากองทุน หมายถึง ท่ีปรึกษากองทุนท่ีบริษัทจัดการแต่งต้ัง  
 
วงเงินลงทุน หมายถึง วงเงินลงทุนท่ีได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นำไปลงทุนในต่างประเทศ  
 
วงเงินลงทุนคงเหลือ หมายถึง วงเงินลงทุนคงเหลือตามท่ีบริษัทจัดการได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นำไปลงทุน
ต่างประเทศ  
 



 
 

 

P a g e  2 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (โครงการ) 
 

กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2   
KTAM Asian Fixed Income 30M2  KTAF30M2  

วงเงินลงทุนเพ่ิมเติม หมายถึง วงเงินลงทุนใดๆ ท่ีอาจได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นำไปลงทุนในต่างประเทศ
เพ่ิมเติมจากวงเงินลงทุนท่ีได้รับอนุมัติไว้เดิม  
 
วันทำการ หมายถึง วันทำการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนกำหนด  
 
วันทำการซ้ือขาย หมายถึง วันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซ่ึงเป็นวันท่ีตามปฏิทินท่ีเป็นวัน
ทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทำการของประเทศท่ีกองทุนปลายทางลงทุน และ/หรือวันทำการของตัวแทนรับคำสั่งซ้ือขาย 
และ/หรือวันทำการของประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามท่ีบริษัทจัดการจะประกาศกำหนดเพ่ิมเติม 
 
หน่วยของกองทุนต่างประเทศ หมายถึง ตราสารหรือหลักฐานซ่ึงแสดงสิทธิของผู้ถือในฐานะเจ้าของหรือผู้รับประโยชน์ตามโครงการจัดการ
ลงทุน (collective investment scheme) ท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ ไม่ว่าโครงการจัดการลงทุนดังกล่าวจะจัดต้ังในรูปบริษัท 
ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด 
 
คำเสนอซ้ือ หมายถึง คำเสนอซ้ือหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการท่ัวไปท่ีผู้ทำคำเสนอซ้ือต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงำกิจการ   
 
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังต้ังแต่วันท่ีราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจบุัน  
 
การชดเชยราคา หมายถึง การเพ่ิมหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซ้ือหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีมีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการ
จ่ายเงินซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน  
 
กิจการ หมายถึง บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซ้ือขายในศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ หรือบริษัท
มหาชน จำกัด  
 
สถาบันการเงินตามกฏหมายไทย หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน  
 
สมาคม หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมี 
วัตถุประสงค์เพ่ือทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทท่ีเกี่ยวกับการจัดการลงทุน  
 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดตามทะเบียนหน่วยลงทุน 
เม่ือสิ้นวันท่ีคำนวณนั้น โดยคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขท่ีมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล  
 
ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนครั้งแรกซ่ึงเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี)  
 
 



 
 

 

P a g e  3 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (โครงการ) 
 

กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2   
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ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีตัดทศนิยมตำแหน่งท่ี 5 ท้ิง หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
ซ่ึงเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 
คําอธิบายศัพท์เรื่องการลงทุนของกองทุนเพ่ือประกอบการอธิบายคําย่อและความหมายของคําย่อ รวมถึงคําศัพท์ท่ี ปรากฏในหัวข้อ
ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมคำอธิบายศัพท์นี้เป็นอย่างอื่น 

คำศัพท์ คำอธิบายศัพท์ 

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีท่ีสภาวิชาชีพบัญชีกำหนดให้จัดทำงบการเงินรวม 

“กองทุนฟ้ืนฟู” กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย 

“กองทุน CIS 
ต่างประเทศ” 

กองทุนท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective 
investment scheme) ท้ังนี้ ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดต้ังในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใดแต่ไม่
รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ 

“การลดความเสี่ยง” การลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ท่ีมีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้ 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาผลประโยชน์โดยการเก็งกำไร (speculate) 

2. มีผลให้ความเส่ียงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

3. เป็นการลดความเสี่ยงท่ัวไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัพย์สินท่ีต้องการลดความเสี่ยง 

4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม 

“เงินฝากหรือ 
ตราสารเทียบเท่า 
เงินฝาก” 

ทรัพย์สินดังนี้ 

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื่นท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก  

2. สลากออมทรัพย์ท่ีออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3. สลากออมสินพิเศษท่ีออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน  

“เงินฝากอิสลาม” ข้อตกลงท่ีเป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะท่ีเทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาท่ี
เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายท่ีเทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็ม
จำนวน ณ เวลาใด ๆ 
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คำศัพท์ คำอธิบายศัพท์ 

“ดัชนีกลุ่มสินค้า 
โภคภัณฑ์” 

ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด 

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีท่ีจัดทำข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ 

“ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน” ตราสารทางการเงินท่ีมีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้  

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี้ 

1. ต๋ัวเงินคลัง  
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.  

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ท่ีกระทรวงการคลังหรือกองทุนฟ้ืนฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน 

“ตราสารภาครัฐ 
ต่างประเทศ” 

ตราสารท่ีมีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครฐัไทยท่ีรัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง 
ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้
ค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของประเทศนั้น 

“ตลาดซ้ือขาย 
หลักทรัพย์ต่างประเทศ” 

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ท่ีจัดให้มีข้ึนเพ่ือการซ้ือขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้ 

1. มีการรวบรวมคำเสนอซ้ือเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซ้ือหลายรายและผู้เสนอขายหลายราย 

2. มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซ่ึงกำหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซ้ือขายหลักทรัพย์ไว้
เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการจัดการซ้ือขายเป็นประการอ่ืน และผู้เสนอ
ซ้ือเสนอขายยินยอมท่ีจะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบน้ัน 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์ 

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

“บง.” บริษัทเงินทุน 

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์ 

“บลจ.” บล. ท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ท่ีได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซ้ือขายได้ใน SET 

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมท่ี
มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ท้ังนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ี
ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด 
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คำศัพท์ คำอธิบายศัพท์ 

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวม
ท่ีมีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ท้ังนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดสว่นการถือหุ้นท่ี
ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด 

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 

“ใบแสดงสิทธิ 
ในผลประโยชน์” 

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซ่ึงกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 6) 

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ท่ีมีภาระผูกพันในการชำระหน้ีตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล 
ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี 

“ศูนย์ซ้ือขาย 
derivatives” 

ศูนย์ซ้ือขายดังนี้ 

1. ศูนย์ซ้ือขาย derivatives ท่ีได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

2. ศูนย์ซ้ือขาย derivatives ซ่ึงจัดต้ังข้ึนและให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับการ
ยอมรับจากสำนักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย กองทุน
รวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

2.หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หุ้นกู้ระยะสั้น” หุ้นกู้ท่ีมีกำหนดเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันท่ีออกหุ้นกู้ 

“B/E” ต๋ัวแลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตัวชี้วัดของกองทุน ซ่ึงเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีท่ีมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและ
สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น 

“CIS operator” บุคคลดังนี ้

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ 

2. ผู้ทำหน้าท่ีบริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน 

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนท่ีคู่สัญญา 

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ท่ีได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน เว้น
แต่ท่ีกำหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนท่ี 5 
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คำศัพท์ คำอธิบายศัพท์ 

“credit derivatives” derivatives ท่ีมีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเส่ียงด้านเครดิตของทรัพย์สินท่ีได้รับการประกัน
ความเสี่ยงจากคูส่ัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งซ่ึง
มีภาระผูกพันท่ีจะต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อการชำระหนี้ 
(credit event) ของทรัพย์สินท่ีได้รับการประกันความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียม
สำหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว 

“credit event”  เหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตามท่ีระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา 

“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือท่ีจัดทำโดย CRA ซ่ึงเป็นการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ตามตราสาร
หรือสัญญา 

“currency risk” ความเสี่ยงด้าน FX 

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสาร
หรือสัญญา แล้วแต่กรณี 

“derivatives” สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

“derivatives on  
organized exchange” 

derivatives ท่ีซ้ือขายในศูนย์ซ้ือขาย derivatives 

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทุนท่ีจะใช้ในการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือ
ตราสารนั้น 

“DW” ใบสำคัญแสดงสทิธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) 

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงมีวัตถุประสงค์หลักในการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการท่ีประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ท้ังนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์
หรือกองดังกล่าวจะจัดต้ังในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด 

“FX” อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนำอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทท่ีอยู่ใน
กลุ่มกิจการมาคำนวณรวมกัน 

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน 

“international scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับท่ีใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดับท่ีสามารถลงทุนได้  

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการท่ัวไปในคร้ังแรก (Initial Public Offering) 

“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 

“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา 
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คำศัพท์ คำอธิบายศัพท์ 

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับท่ีใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ 

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสาร
หรือสัญญาท่ีให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซ่ึงเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สิน
นั้น 

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives 

“obligation”  ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินท่ีข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation 
category & obligation characteristics) 

“options” สัญญาท่ีมีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

“OTC derivatives” derivatives ซ่ึงซ้ือขายนอกศูนย์ซ้ือขาย derivatives  

“P/N” ต๋ัวสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) 

“portfolio duration” อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินท่ีลงทุน ซ่ึงได้จากการคำนวณค่าตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามประเภททรัพย์สิน 

“regulated market” ศูนย์กลางท่ีจัดชอ่งทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้าเพ่ือให้เกิดการเจรจาต่อรองซ้ือขายตราสารระหว่างกัน
ได้ รวมท้ังให้ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับตราสารนั้น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ
ทางการหรือหน่วยงานท่ีทำหน้าท่ีกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีลักษณะทำนองเดียวกับ
หลักทรัพย์ 

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน (repurchase agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนท่ัวไป (retail Mutual Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์  

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

“share warrants” ใบสำคัญแสดงสทิธิท่ีจะซ้ือหุ้น 

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา 

“SIP” Specific Investment Products 
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คำศัพท์ คำอธิบายศัพท์ 

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศท่ีผู้ออกตราสารมีถ่ินท่ีอยู่ ซ่ึงเป็นการประเมินความ
เสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) 

“TSFC” บล. ท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพ่ือธุรกิจหลักทรัพย์ 
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right) 

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges 
 
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2 
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : KTAM Asian Fixed Income 30M2 
1.3. ชื่อย่อ : KTAF30M2   
1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด  
1.5. ประเภทการขาย :  ขายครั้งเดียว 
1.6. การกำหนดอายุโครงการ :  กำหนด  
1.7. อายุโครงการ : 2 ปี 6  เดือน -  วัน  
1.8. อายุโครงการถึงวันท่ี (กรณีกำหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :  
1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :  
อายุโครงการ ประมาณ 2 ปี 6 เดือน โดยไม่ต่ำกว่า 2 ปี 5 เดือน และไม่เกิน 2 ปี 7 เดือน นับต้ังแต่วันถัดจากวันจดทะเบียน 
ท้ังนี้ ในกรณีท่ีกองทุนหลักเปลี่ยนแปลงวันชำระเงินคืนและหรือเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดอายุกองทุน หรือกรณีท่ีกองทุนเปิดเคแทม 
เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2 ได้รับผลกระทบจากการชำระเงินคืนจากกองทุนหลัก หรือในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้
หรือกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอ่ืนใดที่กระทบต่อการลงทุนของกองทุนท่ีนำเงินไปลงทุนในประเทศน้ันๆ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์
หรือกฎระเบียบของประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ควบคุมกฎระเบียบของแต่ละประเทศ หรือเงื่อนไขท่ี
เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนระหว่างเงินตราต่างประเทศ หรือมีการจำกัดการโอนเงินออกนอกประเทศ และ/หรือมาตรการเกี่ยวกับการ
สำรองเงินทุนในประเทศซ่ึงอาจมีผลกระทบทำให้กองทุนไม่สามารถแปลงค่าเงินลงทุนกลับมาเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น ในกรณีดังกล่าว
อาจทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับเข้ามาได้ภายในวันท่ีครบกำหนดอายุโครงการ ซ่ึงจะทำให้กองทุนอาจมีอายุโครงการมากกว่า 
2 ปี 7 เดือน ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำเงินลงทุนดังกล่าวไปลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืนท่ีผู้จัดการกองทุนเห็นว่าเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลักษณ์
อักษรโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะนำเงินลงทุนกลับเข้ามาในประเทศในโอกาสแรกที่กระทำได้  
 
1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพ่ือผู้ลงทุนท่ัวไป  
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1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  
 
2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย :  
2.1. จำนวนเงินทุนของโครงการ: 2,000,000,000.00 บาท  
 
2.2. เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนของโครงการ): 
 
2.3. มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท  
 
2.4. จำนวนหน่วยลงทุน : 200,000,000 หน่วย  
 
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
 
2.6. มูลค่าข้ันต่ำของการสั่งซ้ือครั้งแรก : 1,000.00 บาท  
 
2.7. มูลค่าข้ันต่ำของการสั่งซ้ือครั้งถัดไป : ไม่กำหนด  
 
2.8. มูลค่าข้ันต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด  
 
2.9. จำนวนหน่วยลงทุนข้ันต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด  
 
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ : ไม่กำหนด  
 
2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันต่ำ : ไม่กำหนด  
 
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับลด ยกเว้นหรือเปล่ียนแปลงจํานวนหรือมูลค่าข้ันต่ำข้างต้นตามข้อ 2.6 โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม
โครงการ ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน
ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบรษัิทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนทุกแห่ง และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับลด ยกเว้นมูลค่าข้ันต่ำข้างต้นตามข้อ 2.6 โดยมีมูลค่าข้ันต่ำน้อยกว่าท่ีระบุไว้ในโครงการในบางกรณีได้ 
เพ่ือรองรับการส่งเสริมการขาย การรองรับการลงทุนในรูปแบบการจัดสัดส่วนตามประเภททรัพย์สิน และบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ 
โดยเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนใน
ต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผล
โดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน :  
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
เพ่ือระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนท่ีต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนท่ีแสวงหาโอกาสในการลงทุนท่ีมากกว่าการลงทุน
ภายในประเทศ โดยจะนำเงินลงทุนท่ีได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศ   
 
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารหนี้ 
 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :  
- กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund ) 
     ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – III (Class C (USD)-MD1) 
     กองทุนหลักจดทะเบียนซ้ือขายในประเทศ : ฮ่องกง (HONG KONG) 
 
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ  
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน...ล้านเหรียญ  
 
3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :   
กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2 อาจกู้ยืมเงิน หรือทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน หรือ
ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  
 
3.6. การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน  
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า : การลดความเสี่ยง (Hedging)  
 
3.7. การลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน  
 
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อ่ืน ๆ  
- กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2 เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 
2022 – III (Class C (USD)-MD1) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคล่ือนไหวตามกองทุนหลัก (passive 
management)  
 
3.9. ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) :   
ไม่มี เนื่องจากกองทุนลงทุนในกองทุนหลักซ่ึงไม่มีตัวชี้วัดและเป็นกองทุนท่ีมีอายุโครงการ โดยมีการบริหารแบบ buy-and-hold 
เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนในอัตราท่ีเหมาะสม 
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หมายเหตุ : 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซ่ึงอยู่ภายใต้กรอบ
นโยบายการลงทุนท่ีกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันท่ีมีการเปลี่ยนตัวชี้วัด 
คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทุน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ 
 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ 
ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การ
เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีท่ีผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผู้
ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้ 
 
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน  
 
3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :  
- กองทุนรวม Buy-and-hold 
รายละเอียดเพิ่มเติม : กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – III 
(Class C (USD)-MD1) (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม หรือตามอัตราส่วนท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด ท้ังนี้ กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 
2022 – III (Class C (USD)-MD1) (กองทุนหลัก) บริหารและจัดการโดย Invesco Hong Kong Limited (Management Company) ซ่ึง
กองทุนเป็นหน่วยลงทุนที ่อยู ่ภายใต้กฎหมายของฮ่องกง โดยได้ร ับการกำกับดูแลและอนุญาตจาก the Securities and Futures 
Commission (SFC)  ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั้งนี้ กองทุนเน้น
สร้างกระแสรายได้ตลอดช่วงระยะเวลาลงทุน และคืนเงินต้นเมื่อครบอายุกองทุน (กองทุนไม่ได้รับประกันหรือคุ้มครองเงินต้น) กองทุน
มุ่งหวังท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนโดยเน้นกลยุทธ์ Buy and Hold ผ่านการลงทุนในตราสารหนี้ท่ีอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) 
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และมีการจัดการความเสี่ยงแบบเชิงรุก รวมถึงเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อในระดับที่ลงทุนได้ 
(Investment Grade) ท่ีมีช่วงอายุ 2.5 ปีท่ีนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขาย (Initial Offer Period) จนถึงวันครบอายุกองทุน เป็นหลัก   
 
สำหรับเงินลงทุนส่วนท่ีเหลือ กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2 อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึง ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่ง
หนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก ที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ 
นอกจากนี้ ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร ดังต่อไปนี้ 
1. ตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  
2. ตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) 
ตราสารแห่งหนี้ท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)  
 
อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) เฉพาะกรณีท่ี
ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น 
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กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2 อาจกู้ยืมเงิน หรือทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน หรือ
ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  
 
กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2 อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็น
อัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีท่ีค่าเงินสกุล
ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตรา
แลกเปลี่ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) ในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า 
ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลง
จากต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึน  
 
กองทุนจะลงทุนโดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วย
ลงทุน และ/หรือสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ เว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ เว้นแต่ในกรณีทีเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนรวมหลักในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็ว
นับต้ังแต่วันท่ีบริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตกุารณ์ดังกล่าว 
 
ทั้งนี้ กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – III (Class C (USD) - MD1) (กองทุนหลัก) อาจพิจารณาลงทุนใน
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกันความเสี่ยง (Hedging) เท่านั้น 
 
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลัก หรือในกรณีที่กองทุนนี้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือใน
กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิเช่น กองทุนหลักมีผลตอบแทนต่ำกว่าผลตอบแทนของ
กองทุนต่างประเทศอื่นๆ และ/หรือผลตอบแทนของกองทุนหลักต่ำกว่าตัวชี้วัด (Benchmark) (ถ้ามี) และ/หรือ การลงทุนนั้นเบี่ยงเบนไป
จากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ การลงทุนของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือทำ
ให้กองทุนนี้ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลักได้เลิกโครงการ 
เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัท
จัดการอาจพิจารณาดำเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน  
 
ในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการตามข้างต้น จนเป็นเหตุให้การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่ง
ประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับ
แต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
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เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ท้ังนี้ ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องจัดให้
มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้
บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื ่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
จนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพ่ิมเติม 
 
ท้ังนี้ การคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน มิให้นับรวมถึงช่วงเวลาดังต่อไปนี้ โดยต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของ
ผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และ/หรือท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม 
(ก) ช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซ่ึงมีระยะเวลา 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน 
(ข) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกำหนดอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม 
(ค) ช่วงระยะเวลาท่ีกองทุนจำเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงท่ีผู้ลงทุนทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้าย
กองทุนจำนวนมาก ซ่ึงมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ  
  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of 
Funds) หรือเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีด
เดอร์ (Feeder Fund) โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้าอย่างน้อย  30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือท้ังหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าปฎิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม 
(2) กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับวงเงินท่ีได้รับอนุญาตให้นำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ 
(3) กรณีที่ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของโครงการ 
(4) กรณีที่กองทุนรวมมีจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน เพื่อนำเงินไปลงทุนใน
ต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม 
(5) กรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 
(6) กรณีท่ีกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – III (Class C (USD) - MD1) (กองทุนหลัก) มีประเภทและชนิด
ของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีกองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2 ไม่อาจลงทุนได้ โดยประเภทและชนิดของทรัพย์สินดังกล่าว
จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(7) กรณีท่ีกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – III (Class C (USD) - MD1) (กองทุนหลัก) ไม่สามารถจัดต้ังได้ 
โดยกองทุนหลักใช้ดุลยพินิจพิจารณาว่ากองทุนจะไม่ดำเนินการต่อและจะถูกยกเลิกตามข้อกำหนดของหนังสือชี้ชวนกองทุนหลัก 
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(8) กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – III (Class C (USD) - MD1) (กองทุนหลัก) เลิกกองทุนก่อนครบ
กำหนดอายุโครงการ 
(9) มีการขายคืนกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – III (Class C (USD) - MD1) (กองทุนหลัก) เป็นจำนวน
มากอย่างมีนัยสำคัญ จนอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนหรือผลการดำเนินงานของ Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – 
III (Class C (USD) - MD1)  (กองทุนหลัก) และบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า การลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไป หรือ
คาดการณ์ว่าหากยังลงทุนในกองทุนหลัก อาจส่งผลกระทบต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางหากปรากฏว่า มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนรวมไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด  
(1)  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางดังกล่าว 
(2)  ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางดังกล่าวลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า
สองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางนั้น 
 
เงื่อนไข ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้ 
(1)  แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้
ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่
ปรากฏเหตุ 
(2)  ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏ
เหตุ  
(3)  รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ 
(4)  เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุน เพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานะของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว
ด้วย 
 
ท้ังนี้ ระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงาน 
 
 

สรุปสาระสำคัญของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – III (Class C (USD) - MD1) 
 

ชื่อ Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – III  
อายุกองทุน กองทุนมีอายุประมาณ 2.5 ปี และกองทุนจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเม่ือครบกำหนดอายุกองทุน  
ประเทศท่ีจดทะเบียน ฮ่องกง (HONG KONG) 
ประเภทกองทุน ตราสารหนี้ 
Class & currency Class C (USD) - MD1 
วัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนเน้นสร้างกระแสรายได้ตลอดช่วงระยะเวลาลงทุน และคืนเงินต้นเมื ่อครบอายุกองทุน 

(กองทุนไม่ได้รับประกันหรือคุ้มครองเงินต้น) กองทุนมุ่งหวังที่จะบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนโดย
เน้นกลยุทธ์ Buy and Hold ผ่านการลงทุนในตราสารหนี้ที ่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) 
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ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และมีการจัดการความเสี่ยงแบบเชิงรุก รวมถึงเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มี
อันดับความน่าเชื่อในระดับที่ลงทุนได้ (Investment Grade) ที่มีช่วงอายุ 2.5 ปีที่นับจากวันสิ้นสุด
ระยะเวลาเสนอขาย (Initial Offer Period) จนถึงวันครบอายุกองทุน เป็นหลัก   

นโยบายการลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในตราสารหนี้ 
ในภูมิภาคเอเชียที่อยู่ในสกุลเงิน USD ที่ออกโดยผู้ออกตราสารที่ถูกพิจารณาคัดเลือกโดยดุลยพินิจ
ของผู ้จ ัดการ (เช่น รัฐบาล หน่วยงานรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศที ่ม ีลักษณะเหนือรัฐ 
(supranational entities) กลุ่มบริษัท สถาบันการเงิน และกลุ่มธนาคาร) ซึ่งอาจรวมถึงผู้ออกตรา
สารที่อยู่ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ และกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียด้วย
เช่นกัน ทั้งนี้ ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ในกองทุนนี้ หมายถึง ประเทศทุกประเทศในทวีปเอเชีย 
ยกเว้นประเทศญ่ีปุ่น แต่รวมถึง ประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 
กองทุนจะลงทุนใน : 

 ตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อในระดับที่ลงทุนได้ (Investment Grade) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

 ตราสารแห่งหนี ้ท ี ่ม ีอ ันความน่าเชื ่อถือในระดับต่ำกว่าที ่สามารถลงทุนได้ (Non-
Investment Grade) และ ตราสารแห่งหนี ้ที ่ไม่ได้ร ับการจัดอันดับความน่าเชื ่อถือ 
(Unrated Securities) ไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

 
กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นหลัก และอาจลงทุนใน
ตราสารอนุพันธ์ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันความเสี่ยงเท่านั้น 
 
กองทุนอาจลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารหนี้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 
(USD) ที่ออกหรือรับรองโดยประเทศใดประเทศหนึ่ง (ยกเว้นประเทศจีน) และอาจลงทุนได้ไม่เกิน
ร้อยละ 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารภาครัฐ (sovereign securities) ที่ออกหรือรับรอง
โดยประเทศใดประเทศหนึ่ง (รวมถึงรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐของประเทศนั้น) ที่มีอันดับความ
น่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ หรือ ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) 
กองทุนอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารหนี้ต่างประเทศที่อยู่ในสกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ท่ีออกหรือรับรองโดยหน่วยงานจีนในประเทศจีน รวมถึงตราสารหนี้ท่ีออก
โดยรัฐบาลท้องถิ่น (Urban investment bonds) ซึ่ง Urban investment bonds คือ ตราสารหนี้
ที ่ออกโดย Local Government Financing Vehicles (LGFVs) ซึ ่งเป็นนิติบุคคคลเฉพาะกิจท่ี
รัฐบาลท้องถิ่น และ/หรือบริษัทในเครือ จัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะระดมเงินเพื่อลงทุนในสาธารณูปโภค 
และโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าสินทรัพย์ของกองทุนรวมในหุ้นกู้ที่ไม่มี
วันครบกำหนดอายุ (perpetual bonds) และหุ้นกู้แปลงสภาพ (convertible bonds) 
 
กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะการรองรับความเสียหาย (debt securities with loss-
absorption features) รวมถึง contingent convertible bonds และตราสารหนี้ที ่มีคุณสมบัติ
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ตรงตามเกณฑ์ที ่จะมีคุณสมบัตินับเป็นเงินกองทุนชั ้นที ่ 1 (Additional Tier 1 Capital) หรือ 
เงินกองทุนขั ้นที ่ 2 (Tier 2 Capital) ภายใต้กฎเกณฑ์ของ the Banking (Capital) Rules (Cap. 
155L) โดยตราสารเหล่านี้ อาจถูกบังคับให้ปรับลดเงินต้น หรือถูกแปลงให้เป็นหุ้นสามัญเมื่อเกิด
เหตุการณ์สำคัญ (trigger event) ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะการรองรับความ
เสียหาย (loss absorption features) ได้ไม่เกิน 30% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
 
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทุน, หน่วย CIS (collective investment schemes), หรือ asset-
backed securities (รวมถ ึ ง  mortgage-backed securities)  หร ือ  asset-back commercial 
paper 
 
กองทุนจะใช้กลยุทธ์ซ้ือและถือจนครบกำหนดอายุ (buy and hold) ด้วยการติดตามความเสี่ยงแบบ
เชิงรุก ผู้จัดการจะติดตามและบริหารระดับความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนในช่วงระยะเวลาการ
ลงทุนอย่างต่อเนื่อง เมื่ออันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือผู้ออกหลักทรัพย์ถูกปรับลงต่ำกว่า
อันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ หรือเมื่อผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่าหลักทรัพย์หรือผู้
ออกหลักทรัพย์ (credit profile) มีเครดิตที่ลดต่ำลงหลังจากซื้อครั้งแรก ทางผู้จัดการกองทุนจะใช้
ดุลพินิจในการตัดสินใจที่จะถือครองหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าวออกไป โดยผ่านการวิเคราะห์ใน
ปัจจัยที่หลากหลาย เช่น ความเสี่ยงจากการผิดชำระหนี้ ระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอน ระดับสภาพ
คล่อง ราคาตลาด เป็นต้น และนำเงินท่ีได้จากการขายตราสารหนี้กลับไปลงทุนใหม่ภายใต้เกณฑ์การ
ลงทุนข้างต้น 
 
สำหรับการบริหารสภาพคล่อง กองทุนจะมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความหลากหลาย ผ่านการ
จำกัดการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และในขณะที่กองทุน
เข้าลงทุน ตราสารหนี้ทุกตัวจะต้องมีมูลค่าในการออกตราสารอย่างน้อย 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
กองทุนจะไม่มีการลงทุนในตราสารหนี้ที ่ถูกเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (private placement 
bonds) 
 
อายุของหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเงินลงทุนของกองทุนรวมจะมีระยะเวลาสั้นกว่า
ระยะเวลาการลงทุนของกองทุน เงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์ที่หมดอายุก่อนวันครบอายุกองทุน
จะถูกนำกลับไปลงทุนใหม่ หรืออาจถือครองเงินสด หรือหลักทรัพย์เทียบเท่าเงินสดตามดุลยพินิจ
ของผู้จัดการ 
 
ผู้จัดการกองทุนมุ่งในการทำให้กองทุนมีการลงทุนเต็มอัตรา แต่อาจมีการถือครองเงินสด หรือ
หลักทรัพย์เทียบเท่าเงินสด ได้ถึงร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นการชั่วคราว ในช่วง
ระยะเวลาการลงทุน ในสถานการณ์เช่น การนำเงินกลับมาลงทุนใหม่ โดยเป็นเงินที่ได้จากการขาย
ตราสารหนี้ที่หมดอายุก่อนครบกำหนดอายุกองทุน หรือ ตราสารหนี้ที่ถูกไถ่ถอนก่อนครบกำหนด
อายุ หรือ เงินที่ได้จากการขายตราสารหนี้ที่ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ว่าอันดับความน่าเชื่อถือมี
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แนวโน้มถูกปรับลง เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้จัดการอาจถือครองเงินสด หรือหลักทรัพย์เทียบเท่าเงินสด 
ได้ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในช่วงระยะเวลา 2 เดือนก่อนครบอายุกองทุน 
 
กองทุนมีอายุโครงการประมาณ 2.5 ปี และกองทุนจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อครบอายุกองทุน ซ่ึง
คาดว่าจะอยู่ในช่วงวันครบอายุโดยประมาณ ผู้ถือหน่วยจะได้รับแจ้งวันสิ้นสุดอายุกองทุนอย่างน้อย 
1 เดือนก่อนวันครบอายุกองทุนเพื ่อยืนยันการสิ ้นสุดของกองทุน กองทุนจะเป็นผู ้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปิดกองทุน หน่วยการลงทุนทั้งหมดจะถูกไถ่ถอน ณ วันครบอายุกองทุน
และเงินที่ได้จะถูกแจกจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (ผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันครบอายุกองทุน) ตาม
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปิดกองทุน (termination cost) ถูก
ประเมินไว้ท่ีประมาณ 18,000 เหรียญสหรัฐฯ และจะถูกทยอยตัดจ่ายตลอดช่วงระยะเวลาต้ังแต่เปิด
เสนอขายคร้ังแรก จนถึงวันครบอายุกองทุน 

การจ่ายเงินปันผล จ่าย 
วันทำการซ้ือขาย วันทำการซ้ือ : ไม่เปิดเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก 

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ   
ดัชนีชี้วัด ไม่มี 
Management Company Invesco Hong Kong Limited 
Trustee  State Street Trust (HK) Limited 
Registrar, Administrator 
and Custodian 

State Street Bank and Trust Company 

Custodian State Street Bank and Trust Company 
Auditor PricewaterhouseCoopers 
Website www.invesco.com.hk 

 

ค่าธรรมเนียมของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – III (Class C (USD) - MD1) 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
Management Fee ไม่เกิน 2.5% ต่อปี  

ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.40% ต่อปี 
Administrator Fee 
 
 

ไม่เกิน 2% ต่อปี 
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 50 ล้านเหรียญแรก 0.03% ต่อปี 
Balance of net asset value 0.02% ต่อปี 
(ค่าธรรมเนียมรายเดือนข้ันต่ำ 1,250 USD) 

Trustee Fee ไม่เกิน 2% ต่อปี 
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 50 ล้านเหรียญแรก 0.03% ต่อปี 
Balance of net asset value 0.02% ต่อปี 
(ค่าธรรมเนียมรายเดือนข้ันต่ำ 1250 USD) 

Termination cost ประเมินไว้ท่ีประมาณ 18,000 เหรียญสหรัฐฯ 
Ongoing charges  0.60% 



 
 

 

P a g e  18 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (โครงการ) 
 

กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2   
KTAM Asian Fixed Income 30M2  KTAF30M2  

 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมการขาย (subscription charge) : สูงสุด 3% 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching fee) : สงูสุด 1% 
ค่าธรรมเนียมการขายคืน (redemption charge) : ไม่เรียกเก็บ 
 
อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนได้ 
 
สรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – III (Class C (USD) - MD1) ได้ถูกคัดเลือกมา
เฉพาะส่วนท่ีสำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีท่ีมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้
ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ 
 
ท้ังนี้ หากกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – III (Class C (USD) - MD1) (กองทุนหลัก) มีการแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพ่ือให้สอดคล้องกับกองทุน
หลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ  
 
เง่ือนไขอื่นๆ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรือ สกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอ่ืนใดนอกเหนือจากสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินอ่ืนใดในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบรษัิท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่ในกรณีทีมีการเปลี่ยนแปลงโดยเป็น
การเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนรวมหลักในอนาคต ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับต้ังแต่วันท่ีบริษัทจัดการรู้หรือ
รับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว 
 
ความเสี่ยงของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – III (Class C (USD) - MD1) 
ความเสี่ยงจากการลงทุน (General Investment risk) 
ไม่มีการรับประกันว่ากองทุนจะบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน และไม่มีการรับประกันการจ่ายคืนเงินต้น พอร์ตการลงทุนของกองทุนอาจมี
มูลค่าลดลงเนื่องจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ซ่ึงจะทำให้การลงทุนในกองทุนขาดทุนได้ 
 
ไม่มีการรับประกันหรือป้องกัน เงินได้ ผลตอบแทน หรือเงินต้นของกองทุน (Neither income, return nor capital of the Fund is 
guaranteed or protected)  
ไม่มีการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับกำไรหรือปราศจากการขาดทุน ไม่มีการรับประกันเงินได้ ผลตอบแทน หรือเงินต้นของกองทุน มูลค่า
ของการลงทุนและเงินได้จากการลงทุนอาจจะเพิ่มข้ึนหรือลดลงได้ มีความเสี่ยงท่ีผู้ลงทุนอาจจะไม่ได้รับเงินลงทุนเริ่มต้นคืนระหว่างช่วงการ
ลงทุนหรือในวันครบกำหนด การลงทุนในกองทุนอาจมีมูลค่าลดลงได้ ผู้ลงทุนควรเตรียมพร้อมรับมือกับโอกาสในการขาดทุนจากการลงทุน 
 
ความเสี่ยงจาก Duration มีค่าจำกัด (Limited duration risk) 
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Duration ของกองทุนมีค่าจำกัด (ยกตัวอย่าง เช่น ข้ึนกับวันครบกำหนด) กองทุนจะถูกยกเลิกทันทีเม่ือครบกำหนด โดยคาดว่าระยะเวลา
การลงทุนของกองทุนอยู่ท่ีประมาณ 2.5 ปีปฏิทิน ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะมีสิทธ์ิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด แต่การลงทุนในกองทุนนี้เหมาะสม
กับผู้ลงทุนท่ีมีเป้าหมายในการลงทุนระยะ 2.5 ปี ในกรณีท่ีมีการไถ่ถอนก่อนกำหนด  
(1) จะไม่มีการรับประกันเงินได้หรือเงินต้น และเงินท่ีได้การไถ่ถอนก่อนกำหนดจะขึ้นอยู่กับมูลค่าของพอร์ตการลงทุนของกองทุน ดังนั้นผู้
ลงทุนมีโอกาสไถ่ถอนเงินได้น้อยกว่าหรือมากกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นก็ได้ และไม่มีการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนจากที่
ลงทุนไปท้ังหมด 
(2) การลดลงของขนาดของกองทุนเนื่องจากการไถ่ถอนจะมีผลกระทบทันทีต่อค่าธรรมเนียมต่างๆ และอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทน
ของผู้ลงทุน 
(3) การไถ่ถอนก่อนกำหนดอย่างมีนัยสำคัญอาจทำให้เกิดการยกเลิกกองทุนก่อนกำหนด หรือ early termination (รายละเอียดเงื่อนไข
สามารถดูได้จากหัวข้อ Early termination risk) 
(4) การขาดสภาพคล่องของกองทุนอาจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินในกรณีท่ีมีการไถ่ถอนหรือการยกเลิกกองทุน 
 
ความเสี่ยงจากการชำระหนี้ก่อนกำหนดของตราสารหนี้และการนำเงินไปลงทุนต่อ (Prepayment and reinvestment risk) 
ผู้ออกตราสารหน้ี(โดยเฉพาะผู้ท่ีออกตราสารหนี้ในอัตราดอกเบี้ยท่ีสูง)อาจจ่ายคืนเงินกู้ก่อนกำหนด การจ่ายคืนเงินกู้ก่อนกำหนด อาจทำให้
เกิดการขาดทุนในตราสารหนี้ท่ีถูกซ้ือท่ีราคา premium การจ่ายคืนเงินกู้ก่อนกำหนดท่ีไม่ได้ระบุช่วงเวลาสำหรับตราสารหนี้ท่ีออกท่ีราคา
พาร์อาจทำให้เกิดการขาดทุนเท่ากับ premium ท่ีไม่ได้ตัดจำหน่าย การจ่ายคืนเงินกู้ก่อนกำหนดและการนำเงินสดที่ได้จากการขายตรา
สารหนี้ท่ีผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะมีฐานะการเงินแย่ลงไปลงทุนต่อ ทำให้เกิดความเสี่ยงจากตลาดและความไม่แน่นอนในการหาตราสารหนี้
ท่ีให้ผลตอบแทนใกล้เคียงเดิม ส่งผลให้ดอกเบี้ยรับและผลตอบแทนของกองทุนลดลง 
 
ความเสี่ยงจากการยกเลิกกองทุนก่อนกำหนด (Early termination risk) 
กองทุนอาจถูกยกเลิกเม่ือเกิดเหตุการณ์บางอย่าง เช่น มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนลดลงต่ำกว่า 30 ล้าน ดอลล่าร์สหรัฐหรือเทียบเท่า 
หรือ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกลุ่มสินทรัพย์ลดลงต่ำกว่า 10 ล้านดอลล่าร์สหรัฐหรือเทียบเท่า หรือผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติพิเศษในการยกเลิก
กองทุนต่างๆ และ/หรือ หน่วยลงทุนชนิดใดๆก็ตามของ Invesco  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการแจ้งเตือนเรื่องการยกเลิกกองทุนอย่างน้อย 1 เดือนก่อนวันท่ียกเลิก หลังจากมีการยกเลิก สินทรัพย์ท้ังหมด
ของกองทุนจะถูกรับรู้และแจกจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของการถือหน่วยลงทุน ในช่วงการแจกจ่าย มูลค่าการลงทุนของ
กองทุนจะมีค่าน้อยกว่าต้นทุนในการลงทุนนั้น ทำให้เกิดการขาดทุนต่อผู้ลงทุน ผู้ลงทุนมีสิทธ์ิท่ีจะได้รับเงินน้อยกว่าท่ีลงทุนไป ค่าใช้จา่ยท่ี
เกิดจากการยกเลิกกองทุนซ่ึงถูกตัดจำหน่ายสะสมมาจนถึงวันท่ีมีการยกเลิกกองทุนจะถูกนำมาใช้ในการจ่ายค่าใช้จา่ยท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ยกเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายส่วนเกินท่ีเหลือจะรับผิดชอบโดยผู้จัดการกองทุน 
 
ความเสี่ยงจากข้อจำกัดในการซ้ือหน่วยลงทุน (Limited Subscription Risk)  
จากช่วงเวลาเสนอขายกองทุนในช่วงแรก (Fund’s Initial Offer Period) ผู้จัดการกองทุนอาจจะพิจารณาขยายกรอบเวลาในการเสนอ
ขายครั้งแรกหรืออาจจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนเลย ในกรณีท่ี (1) มูลค่าการลงทุนโดยรวมต่ำสุดไม่ถึง 100 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ (หรือมูลค่า
ต่ำสุดอ่ืนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน) ในช่วงเวลาท่ีเสนอขายครั้งแรก หรือ (2) ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่ากองทุนดังกล่าวไม่อยู่ใน
ความสนใจของนักลงทุนหรือเป็นไปไม่ได้ท่ีจะจัดต้ังกองทุน ซ่ึงเป็นผลมาจากสภาพตลาดท่ีไม่พึงประสงค์หรือเหตุผลอ่ืน เม่ือเป็นเช่นนั้น นัก
ลงทุนจะได้รับการแจ้ง (1) การขยายกรอบเวลาในการเสนอขายครั้งแรกและการเปลี่ยนวันครบกำหนด (Maturity Date) ท่ีสัมพันธ์กัน 
หรือ (2) การตัดสินใจไม่ดำเนินการจัดต้ังกองทุน ในกรณีท่ีผู้จัดการกองทุนตัดสินใจไม่จัดต้ังกองทุน เงินลงทุนเริ่มต้นจะถูกคืนสู่ผู้ลงทุนเต็ม
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จำนวนทันที (ปราศจากดอกเบี้ย) โดยถูกหักค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ภายหลังจากการปิดการเสนอขายครั้งแรก ย่ิงไปกว่านั้นกองทุนจะ
ปิดรับเงินลงทุนท่ีเข้ามาในภายหลังจากช่วงเวลาการเสนอขายคร้ังแรกและกองทุนจะไม่รับเงินลงทุนท่ีเข้ามาในภายหลังใดๆท้ังสิ้น 
 
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการลงทุนในบางภูมิภาค (Geographical concentration risk) 
เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในพอร์ตการลงทุนตราสารหนี้ในเอเชียเป็นหลัก (ซ่ึงรวมถึงการลงทุนไม่เกิน 60% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ในตรา
สารหนี้ต่างประเทศท่ีอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯท่ีออกหรือค้ำประกันโดยบริษัทของจีนซ่ึงมี exposure ในประเทศจีนอย่างมีนัยสำคัญ) 
มูลค่าของกองทุนอาจมีความอ่อนไหวต่อภาวะที่ไม่พึงประสงค์ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง นโยบาย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
สภาพคล่อง ภาษี กฎหมายหรือข้อบังคับท่ีมีผลกระทบต่อตลาดเอเชีย (โดยเฉพาะในจีน)  
 
ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับตราสารหนี้ (Risks relating to fixed income instruments) 
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit / counterparty risk) 
กองทุนมีความเสี่ยงต่อความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) / ความเสี่ยงด้านคู่สัญญา (Counterparty Risk) ของผู้ออกตราสารหนี้ท่ี
กองทุนไปลงทุน 
 
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest rates risk) 
การลงทุนในกองทุนทำให้เผชิญต่อความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ซ่ึงโดยท่ัวไปแล้ว ราคาของตราสารหนี้จะเพิ่มข้ึนเม่ืออัตราดอกเบี้ยลด
ต่ำลง ในขณะที่ราคาของตราสารหนี้จะลดลงเมื่ออัตราดอกเบี้ยเพ่ิมสูงข้ึน 
 
ความเสี่ยงจากการผันผวนและการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Volatility and liquidity risk) 
ตราสารหนี้ในประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging market countries) อาจจะเผชิญต่อความผันผวนท่ีสูงและสภาพคล่องท่ีต่ำเม่ือเทียบกับ
ประเทศตลาดพัฒนาแล้ว (Developed markets) โดยราคาของตราสารท่ีซ้ือขายในตลาดเกิดใหม่นั้นจะมีความผันผวน และส่วนต่าง
ระหว่างราคาเสนอซ้ือ (Bid) และราคาเสนอขาย (Ask) หรือ Spread ของตราสารเหล่านี้อาจจะกว้างและทำให้กองทุนอาจจะเผชิญกับ
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายตราสารอย่างมีนัยสำคัญ 
 
ความเสี่ยงจากการถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ (Credit rating downgrading risk) 
อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของตราสารหนี้ หรือ ของผู้ออกตราสาร (Issuers) นั้นอาจจะถูกปรับลดลงตามลำดับ ในกรณีท่ีเกิด
การปรับลดอันดับ มูลค่าของกองทุนอาจจะได้รับผลกระทบในเชิงลบ โดยผู้จัดการกองทุนอาจจะสามารถหรือไม่สามารถขายตราสารหน้ี
ดังกล่าวท่ีถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือออกไปได้ 
 
ความเสี่ยงจากอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ (Credit rating risk) 
อันดับความน่าเชื่อ (Credit Rating) ท่ีถูกกำหนดโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Agencies) อาจจะเผชิญต่อข้อจำกัดต่างๆ 
และไม่สามารถรับประกันความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้และ/หรือผู้ออกตราสารได้ตลอดเวลา 
 
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ท่ีออกหรือรับประกันโดยรัฐบาลประเทศต่างๆ (Sovereign debt risk) 
การที่กองทุนไปลงทุนในตราสารหนี้ท่ีถูกออก หรือรับประกันโดยรัฐบาลประเทศต่างๆอาจจะเผชิญต่อความเสี่ยงด้านการเมือง, สังคม และ
เศรษฐกิจ โดยเม่ือเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ รัฐบาลประเทศต่างๆซ่ึงเป็นผู้ออกตราสารอาจจะไม่สามารถหรือไม่ประสงค์ท่ีจะจ่ายคนืเงิน
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ต้นและ/หรือดอกเบี้ยเม่ือตราสารครบกำหนด หรือ อาจจะส่งคำรอ้งขอให้กองทุนทำการปรับโครงสร้างหนี้ ทำให้กองทุนอาจจะเผชิญกับ
การขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญเม่ือเกิดการผิดนัดชำระหนี้จากรัฐบาลประเทศต่างๆซ่ึงเป็นผู้ออกสารเหล่านั้น 
 
ความเสี่ยงจากการประเมินมูลค่า (Valuation Risk) 
การประเมินค่าการลงทุนของกองทุนอาจจะเกี่ยวพันถึงความไม่แน่นอนและการพิจารณาโดยใช้ดุลพินิจ ซ่ึงถ้าผลการประเมินนั้นเป็นไป
อย่างไม่ถูกต้อง อาจจะส่งผลกระทบต่อการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 
 
ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนใน Urban Investment Bonds (Risks relating to investment in urban investment 
bonds) 
Urban Investment Bonds คือ ตราสารหนี้ท่ีออกโดยนิติบุคคคลเฉพาะกิจท่ีรัฐบาลท้องถ่ินจัดต้ังข้ึนมาเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการระดมทุน 
(Local Government Financing Vehicles : LGFVs) ซ่ึงตราสารหนี้เหล่านี้ไม่ได้รับการค้ำประกันโดยรัฐบาลท้องถ่ินหรือรัฐบาลกลางของ
จีน ดังนั้นในกรณีท่ี LGFVs ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยของ Urban Investment Bond กองทุนอาจประสบกับการขาดทุนอย่างมาก 
และมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนอาจได้รับผลกระทบท่ีไม่พึงประสงค์ 
 
ความเสี่ยงของตลาดเกิดใหม่ (Emerging market risk) 
กองทุนลงทุนในตลาดเกิดใหม่ซ่ึงอาจทำให้มีความเสี่ยงท่ีสูงข้ึน และ มีปัจจัยท่ีต้องพิจารณาเป็นพิเศษท่ีแตกต่างจากการลงทุนในประเทศท่ี
พัฒนาแล้ว เช่น ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ความไม่แน่นอนทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ ความเสี่ยง
ด้านนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ และ ภาษี ความเสี่ยงด้านการชำระราคา ความเสี่ยงในการเก็บรักษาทรัพย์สิน และ อาจมีความผันผวน
สูง 
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการลงทุน (Concentration risk) 
เนื่องจากกองทุนเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ในสกุลเงิน USD ทำให้มูลค่าของกองทุนอาจมีความผันผวนสูงกว่ากองทุนท่ีมีกลยุทธ์การ
ลงทุนท่ีหลากหลายและมีการกระจายความเสี่ยงมากกว่า การกระจุกตัวดังกล่าวจึงอาจส่งผลในทางลบต่อกองทุนและนักลงทุน 
 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency and foreign exchange risk) 
กองทุนอาจจัดต้ัง Class ในสกุลเงินอ่ืนท่ีแตกต่างจากสกุลหลักของกองทุน และกองทุนอาจลงทุนบางส่วนในสินทรัพย์ท่ีเสนอขายในสกุล
เงินอ่ืนท่ีแตกต่างจากสกุลหลักของกองทุนหรือสกุลเงินของ Class นั้นๆ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนอาจได้รับผลกระทบในทางลบจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างๆ เหล่านี้ และจากการเปลี่ยนแปลงของการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน 
 
ความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์และการป้องกันความเสี่ยง (Derivatives and hedging risk) 
ผู้จัดการกองทุนอาจใช้อนุพันธ์ทางการเงินเพ่ือจุดประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยง แต่จะไม่ใช้อนุพันธ์ทางการเงินเพ่ือจุดประสงค์ในการ
ลงทุน ไม่มีการรับประกันว่าการใช้กลยุทธ์และอนุพันธ์ทางการเงินในการป้องกันความเสี่ยงจะทำให้ความเสี่ยงของกองทุนถูกทำให้หมดไป
อย่างมีประสิทธิภาพ การป้องกันความเสี่ยงอาจไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่เป็นผล ในกรณีท่ีไม่พึงประสงค์กองทุนอาจขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ
ได้ 
 
ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดพิเศษ (Contingent convertibles risk) 
 Contingent convertible bond เป็นตราสารหนี้ชนิดหนึ่งท่ีออกโดยสถาบันการเงินซ่ึงอาจถูกแปลงเป็นตราสารทุนหรือถูกบังคับให้

ปรับลดเงินต้น หากเกิดเหตุการณ์ (trigger event) ตามที่ระบุไว้ล่วงหน้า โดยเหตุการณ์ดังกล่าวท่ัวไปแล้วจะเกี่ยวข้องกับฐานะ
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ทางการเงินของผู้ออกตราสาร เม่ือตลาดอยู่ในภาวะวิกฤต สภาพคล่องของผู้ออกตราสารอาจแย่ลงอย่างมีนัยสำคัญ และ อาจต้องลด
ราคาลงอย่างมากเพ่ือท่ีจะขายตราสาร Contingent convertible bond 

 Contingent convertible bond มีความเสี่ยงท่ีสูงกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ท่ัวไป ตราสารแปลงสภาพ และ ตราสารทุนบาง
ประเภท เนื่องจากการจ่ายคูปองอาจจะถูกพิจารณาและงดจ่ายได้ทุกเวลาด้วยเหตุผลต่าง ๆ 

 Contingent convertible bond สามารถทำให้มีความเสี่ยงอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสี่ยงจากระดับ trigger, ความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน, ความเสี่ยงจากการยืดระยะเวลาครบกำหนด, ความเสี่ยงจากความไม่แนน่อน และ ความ
เสี่ยงจากการประเมินมูลค่า 

 
ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับการจ่ายเงินปันผล และ/หรือ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายออกจากเงินลงทุน  
(Risk associated with payment of dividends and/or fees and expenses out of capital) 
 การจ่ายเงินปันผลออกจากเงินลงทุน และ/หรือในรูปผลตอบแทน หรือ การถอนเงินจากเงินลงทุนบางส่วน หรือ จากกำไรจากส่วน

ต่างราคา อาจทำให้เกิดการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนอย่างรวดเร็วหลังจากวันท่ีท่ีมีการจ่ายออก 
 การลงทุนใน Monthly Distribution-1(MD1) share class ไม่ใช่ทางเลือกในการออมทรัพย์หรือการลงทนุท่ีมีการจ่ายดอกเบี้ยคงท่ี 

จำนวนเงินท่ีจ่ายโดย Monthly Distribution-1(MD1) share class ไม่ข้ึนกับเงินได้หรือผลตอบแทนท่ีคาดหวังหรือในอดีตท่ีผ่านมา 
การแบ่งสรรเงินอาจจะสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินได้หรือผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของกองทุน ในบางสถานการณ์ ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถ
ได้รับเงินลงทุนเริ่มต้นคืน 

 นอกจากนี้ จำนวนเงินท่ีจะจ่ายโดย Monthly Distribution-1(MD1) share class จะถูกกำหนดจำนวนเงินไว้คงท่ีตามดุลพินิจของ
ผู้จัดการกองทุนในแง่ของสกุลเงินของ class ท่ีเกี่ยวข้อง และจะไม่มีการคำนึงถึงความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงนิ
หลักกับสกุลเงินของ class ท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่กำหนดจำนวนเงินคงท่ีท่ีจะจ่ายออกในรูปของสกุลเงินของ 
class ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :  
มีนโยบายการลงทุนซ่ึงจะส่งผลให้มี net exposure ท่ีเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
 
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  
 
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในประเทศ :  
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 
ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีท่ีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน  
 
ส่วนที่ 1 :  ตราสาร TS (transferable securities)  
1.  ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอ่ืนของข้อ 3.13.1 ซ่ึงมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ี
ครบถ้วน ดังนี้ 
1.1  ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขท่ีทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 
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1.2  สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีท่ีเป็น B/E หรือ P/N ท่ีมีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  
1.3  มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอซ่ึง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพ่ือนำมา
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาท่ีสะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจาก
แหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ซ่ึงจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 
 
2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากท่ีกำหนดในข้อ 1. 
2.1  ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ท่ีออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า  B/E  หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือ
รับรองโดยบุคคลดังนี้  
2.1.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงนิ  
2.1.2  ธนาคารออมสิน  
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
2.1.4  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
2.1.6  ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 
ท้ังนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกต๋ัว ท้ังจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามท่ีระบุ
ไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย 
 
ส่วนที่ 2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย 
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้ 
1.  กรณีเป็นหน่วย CIS  
    1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเชน่เดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนท่ี 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 
    1.2  ในกรณีท่ีกองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF  MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของ
กองทุนรวมทองคำท่ีลงทุนในทองคำแท่ง)  
          1.2.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินซ่ึงเป็นประเภทและชนิดเดียวกับท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ 
          1.2.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเม่ือใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ
กองทุนนั้น 
          1.2.3  มีการลงทุนในทรัพย์สินเม่ือใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับ
ทรัพย์สินท่ีเป็น SIP ของกองทุนนั้น 
          1.2.4  มีการลงทุนใน derivatives ท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั้น 
    1.3  ในกรณีท่ีกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF  MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์  
 
2.  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากท่ีกำหนดในส่วนท่ี 2 ข้อ 1 
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     2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนท่ี 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 
1.3 
     2.2  จดทะเบียนซ้ือขายใน SET  
 
ส่วนที่ 3 :  ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  
 ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี ้
 1.  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  
 2.  ธนาคารออมสิน  
 3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
 4.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย  
 6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
 7.  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
 8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
 9.  สถาบันการเงนิระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
 10.  สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 9.  
 
ส่วนที่ 4 :  ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
             การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 1.  คู่สัญญา  ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ท่ีสามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย 
      1.1  ธพ. 
      1.2  บง. 
      1.3  บค. 
      1.4  บล. 
      1.5  บริษัทประกันภัย 
      1.6  ธปท. 
      1.7  กองทุนฟ้ืนฟู 
      1.8  นิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน 
      1.9  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
 
 2.  ตราสารท่ีใช้ในการทำ reverse repo  ต้องเป็นตราสารดังนี้ 
                2.1  ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade  
                2.2  B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน เป็นผู้มีภาระผูกพัน 
ซ่ึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี 
                2.3  B/E หรือ P/N ท่ี TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีกำหนดวันใช้เงินตามต๋ัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกต๋ัว และเปน็ต๋ัวท่ีถึงกำหนด
ใช้เงินเม่ือทวงถามหรือเม่ือได้เห็น 
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                2.4  B/E P/N หรือศุกูก ท่ีมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซ่ึงมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
 2.4.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีท่ีเป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ท่ี
ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย 
       2.4.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  
                2.5  ตราสารหนี้ซ่ึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ท่ีข้ึนทะเบียนในตลาดซ้ือขายตราสารหนี้ หรือท่ีมีข้อมูลราคาท่ีน่าเชื่อถือและ
อ้างอิงได้ซ่ึงมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
 2.5.1  มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวท่ีเทียบเคียงได้กับ credit rating 
ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้  
       2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก 
                2.6  ตราสารหนี้ซ่ึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนท่ีข้ึนทะเบียนในตลาดซ้ือขายตราสารหนี้ หรือท่ีมีข้อมูลราคาท่ีน่าเชื่อถือและ
อ้างอิงได้ซ่ึงมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
                         2.6.1  มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating 
ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้  
                         2.6.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก 

2.7 ทรัพย์สินอ่ืนตามท่ีสำนักงานกำหนด 
 
            3.  ระยะเวลาการรับชำระหนี้ของ reverse repo  ต้องไม่เกิน 90 วัน 
 4.  ข้อกำหนดเพิ่มเติมท่ี บลจ. ต้องปฏิบัติสำหรับการลงทุนใน reverse repo  
                 4.1  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
                 4.2  ห้ามนำหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซ้ือไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้ 
                        4.2.1  เป็นการขายหรือโอนตามข้อกำหนดใน reverse repo ดังกล่าว 
                        4.2.2  เป็นการขายตาม repo ท่ีเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม 
                 4.3  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซ้ือ ณ วันเร่ิมต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคำนวณตามวิธีการดังนี้  
                   มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซ้ือมากกว่า (ราคาซ้ือ x (1 + discount rate))                                           
  ท้ังนี้ ราคาซ้ือ = ราคาท่ีกองทุนชำระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซ้ือหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo         
                 4.4  การดำรงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซ้ือ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้  
                        4.4.1  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซ้ือมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
                        4.4.2  ในกรณีท่ีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซ้ือ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. ต้องเรียกให้คู่สัญญา
โอนกรรมสิทธ์ิในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีสามารถใช้ในการทำ reverse repo ให้แก่กองทุน เพ่ือให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือ
ตราสารท่ีซ้ือและทรัพย์สินท่ีโอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทำการถัดจากวันท่ีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซ้ือลดลง
กว่าสมการใน 4.4.1 เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
                        4.4.3  ในกรณีท่ีผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซ้ือ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อย
กว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจำนวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซ้ือ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า 
และมีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซ่ึงได้กำหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บลจ. จะ
ไม่ดำเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้ 
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                 4.5  การคำนวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คำนวณดังนี ้
                        4.5.1  คำนวณจากราคาซ้ือรวมกับผลประโยชน์ท่ีกองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันท่ีมีการคำนวณ 
                        4.5.2  คำนวณเป็นรายธุรกรรม หรือคำนวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมท่ีกองทุนมีอยู่กับ
คู่สัญญารายเดียวกันและมีข้อตกลงกำหนดให้สามารถบังคับชำระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซ้ือหรือ
ทรัพย์สินท่ีโอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมท่ีเกิดจาก reverse repo รายการอ่ืนได้ 
                 4.6  discount rate ท่ีนำมาใช้ในการคำนวณ ต้องเป็นการกำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ 
หรือตราสารท่ีซ้ือแล้ว 
 
ส่วนที่ 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)  
             ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้ 
 1.  คู่สัญญา  ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีท่ีคู่สัญญาดังกล่าวกระทำการใน
ฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี้ท่ีสามารถประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย 

1.1  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL 
1.2  ธปท. 
1.3  กองทุนฟ้ืนฟู 
1.4  ธนาคารเพื่อการนำเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย 
1.5  ธพ. 
1.6  บง. 
1.7  บล. 
1.8  บริษัทประกันชีวิต 
1.9  กองทุนส่วนบุคคลท่ีมีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป 
1.10  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 

   1.11  นิติบุคคลอ่ืนตามท่ีสำนักงานกำหนดเพ่ิมเติม 
 
             2.  หลักทรัพย์ท่ีให้ยืม  ต้องเป็นหลักทรัพย์ท่ีอยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ท่ี ธปท. 
ทำหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์  
 
             3. การวางหรือเรียกหลักประกัน  บลจ. ต้องดำเนินการดังนี้ 
                 3.1  ดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพ่ือเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้  
                        3.1.1  เงินสด 
                        3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย 
                        3.1.3  B/E P/N บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน เป็นผู้มี
ภาระผูกพัน  
                        3.1.4  B/E หรือ P/N ท่ี TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีกำหนดวันใช้เงินตามต๋ัวไม่เกนิ 270 วันนับแต่วันออกต๋ัวและเป็นต๋ัวท่ีถึง
กำหนดใช้เงินเม่ือทวงถามหรือเม่ือได้เห็น 
                        3.1.5  B/E P/N หรือศุกูก ท่ีมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซ่ึงมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
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                                3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีท่ีเป็น issuer rating ต้องเป็น credit 
rating ท่ีได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย 
            3.1.5.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  
                        3.1.6  ตราสารหนี้ท่ีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
                        3.1.7  หนังสือค้ำประกันท่ี ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพ่ือเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน  
                        3.1.8  หุ้นจดทะเบียนใน SET ท่ีมีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET50  ท้ังนี้ ในกรณีท่ีกองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสาร
ทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้ 
                        3.1.9  หน่วยลงทุนของ MMF 
                 3.2  ดำเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธ์ิหรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดำเนินการ 
โดยวิธีอ่ืนซ่ึงจะมีผลให้ บลจ. สามารถบังคับชำระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน 
                 3.3  ห้ามนำหลักประกันตาม 3.1 ท่ีกองทุนมีกรรมสิทธ์ิไปโอนหรือขายต่อหรือทำให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ 
เว้นแต่เป็นการบังคบัชำระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั้นเอง 
                 3.4  ดำรงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน มากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ท่ีให้ยืม 
                 3.5  ในกรณีท่ีหลักประกันเป็นเงินสด ให้นำเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้ 
                        3.5.1  เงินฝากใน ธพ.  หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน 
                        3.5.2  บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้ 
                                  3.5.2.1  บัตรเงินฝาก หรือ P/N ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน เป็นผู้มีภาระผูกพัน 
                                  3.5.2.2  P/N ท่ี TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีกำหนดวันใช้เงินตามต๋ัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกต๋ัว และเป็นต๋ัวท่ี
ถึงกำหนดใช้เงินเม่ือทวงถามหรือเม่ือได้เห็น 
                                  3.5.2.3  P/N ท่ีมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซ่ึงมี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้ 
                                               3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีท่ีเป็น issuer rating 
ต้องเป็น credit rating ท่ีได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย 
                                               3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  
                        3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย 
                        3.5.4  reverse repo สำหรับตราสารภาครัฐไทย 
 
              4.  ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญา  ให้ใช้สัญญาท่ีมีลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลักประกัน
ในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 
 
ส่วนที่ 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้ 

1.  ประเภท underlying  derivatives ท่ีกองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้ 
                   1.1  ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ 
                   1.2  อัตราดอกเบี้ย 
                   1.3  อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 
                   1.4  เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 
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       1.5  ทองคำ 
                   1.6  น้ำมันดิบ 
                   1.7  ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 หรือ 1.9  
                   1.8  ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.7 
                   1.9  underlying อ่ืนตามท่ีสำนักงานกำหนดเพิ่มเติม 
                  ในกรณีท่ี derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาท่ีอ้างอิงดังกลา่วต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) 
หรือราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น  ท้ังนี้ ราคาของ underlying อ่ืนท่ีไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ท่ีเป็นองค์ประกอบ
ของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวาง และเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย 
 
              2.  เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเม่ือ 
                   2.1  กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ท่ีจะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ 
                   2.2  เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  
                          2.2.1  derivatives on organized exchange 
                          2.2.2  กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็น ธพ. ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะ
จัดต้ังข้ึน ตัวแทนซ้ือขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives  
                   2.3  ในกรณีท่ีจะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเม่ือ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุน
สามารถลงทุนได้  ท้ังนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าท่ีส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม 
 
              3.  หลักเกณฑ์เพ่ิมเติมกรณี underlying เป็นดัชนี  

ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี้ 
                   3.1  เป็นดัชนีท่ีมีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ท่ี
นำมาใช้ในการคำนวณ และมีการคำนวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี  ท้ังนี้ underlying หรือปัจจัย
ดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย 
                   3.2  เป็นดัชนีท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
                          3.2.1  ดัชนีท่ีมีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีท่ีมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
                                    3.2.1.1  ดัชนีท่ีองค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของน้ำหนักท้ังหมด 
                                    3.2.1.2  ดัชนีท่ีองค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ำหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของน้ำหนักท้ังหมด 
ในกรณีท่ีเป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอ่ืนต้องมีน้ำหนักไม่เกินอัตราท่ีกำหนดใน 3.2.1.1 

                การพิจารณาการกระจายน้ำหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนำองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับทองคำหรือ
น้ำมันดิบมาพิจารณา 

         3.2.2  ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบท้ังหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบ หรือเป็น ดัชนีราคาทองคำหรือ
น้ำมันดิบ 
                          3.2.3  ดัชนีอ่ืนใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ท่ีเป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้ 
                                    3.2.3.1  เป็นดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง 
                                    3.2.3.2  เม่ือคำนวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้น
โดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น 
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                    3.3  เป็นดัชนีท่ีได้รับการพัฒนาโดยสถาบันท่ีมีความน่าเชื่อถือและทำหน้าท่ีได้อย่างอิสระจาก บลจ.  ท้ังนี้ หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ.  บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 
                    3.4  มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันทำการผ่านสื่อท่ีมีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์ 
                    3.5  ในกรณีท่ีเป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้ 
                           3.5.1  ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์ 
                           3.5.2  ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีคำนวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (futures 
price) ของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง 
                           3.5.3  ราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีอ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
                    3.6  ในกรณีท่ีเป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคำนวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคำนวณของผูพั้ฒนาดัชนีดังกล่าว
สามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม 
 
              4.  หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินท่ีเพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
 บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนท่ีมีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนท่ีเพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชำระหนี้
ตามข้อตกลงเม่ือ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาท่ีได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด 
 
              5.  หลักเกณฑ์เพ่ิมเติมสำหรับการลงทุนท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการลดความเสี่ยง 
 ในกรณีท่ี บลจ. ลงทุนใน derivatives ท่ี underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินท่ีจะลดความเสี่ยง การลงทุนใน derivatives 
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามท่ีสำนักงานกำหนด 
 
              6.  หลักเกณฑ์เพ่ิมเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
                   บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้ 
        6.1  ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทุกวันท่ี 15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน  ท้ังนี้ ในกรณีท่ีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป 
        6.2  ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงคำนวณและ
แจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทันที 
        6.3  คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เม่ือ บลจ. ร้องขอได้ 
 
           7.  หลักเกณฑ์เพ่ิมเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
                  บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้ 
       7.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพ่ือการลดความเสี่ยงเท่านั้น 
       7.2  เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ท่ีมีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังนี้ 
                          7.2.1  Credit Default Swap : ซ่ึงได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซ้ือประกันความเสี่ยงด้านเครดิตท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการชำระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาท่ีอยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระ
ผูกพันท่ีจะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซ้ือประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ข้ึนโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซ้ือประกันความเสี่ยงครบ
กำหนดทันที (ในกรณีท่ีไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกำหนดตามปกติ)  ท้ังนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการ
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เดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซ่ึงกำหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าท่ีชำระหน้ีเม่ือ
เกิด credit event ข้ึนกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเม่ือเกิด credit event ข้ึนกับ 
obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซ่ึงจะมีการชำระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบ
กำหนดเม่ือเกิด credit event ข้ึนกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
                          7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซ่ึงได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซ้ือประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงท่ีเกิด
จากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันท่ีจะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงท่ี
หรืออัตราลอยตัวท่ีอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามท่ีจะตกลงกัน และส่วนท่ีลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพ่ือแลกกับ
การท่ีผู้ซ้ือประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความ
เสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกำหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
       7.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอ่ืนตามท่ีสำนักงานยอมรับ ซ่ึงมีข้อตกลงท่ีมีลักษณะดังนี้ 
                           7.3.1  มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายอ่ืน 
                           7.3.2  ไม่มีข้อกำหนดท่ีทำให้สิทธิท่ีกำหนดไว้ในตราสารหนี้หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ี credit derivatives นั้น
อ้างอิงเสื่อมเสียไป 
                           7.3.3  ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา 
 
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในต่างประเทศ : 
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 
ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีท่ีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรอืลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน  
 
ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทำสัญญาในประเทศที่มี
หน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที ่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCOหรือที ่มีการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทท่ีจัดต้ังและเสนอขายใน GMS 
 
ส่วนที่ 1 :  ตราสาร TS (transferable securities)  
 1.  ตราสาร TS  หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอ่ืนของข้อ 3.13.2 ซ่ึงมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ท่ีครบถ้วน ดังนี้ 
 1.1  ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขท่ีทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 
                1.2  สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีท่ีเป็น B/E หรือ P/N ท่ีมีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวธีิการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  
                1.3  มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอซ่ึง บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพ่ือ
นำมาประกอบการพิจารณาตัดสนิใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาท่ีสะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจาก
แหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ซ่ึงจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 
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 2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากท่ีกำหนดในข้อ 1. 
 2.1  ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ท่ีออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า  B/E  หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการ
รับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้  
   2.1.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงนิ  
   2.1.2  ธนาคารออมสิน  
   2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
   2.1.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
   2.1.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
   2.1.6  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
   2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
   2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 
   ท้ังนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกต๋ัว ท้ังจำนวนรวมถึง
ดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย 
 
ส่วนที่ 2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ 
 ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้  
                  1.  กรณีเป็นหน่วย CIS  
                      1.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนท่ี 1 ข้อ 1.1 
ข้อ 1.2 และข้อ 1.3  
                      1.2  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศท่ีมีลักษณะดังนี้ 
                            1.2.1  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศ ท่ีกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์
และตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ซ่ึงเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO  หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศท่ีมีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ WFE  
                            1.2.2  CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลท่ีเป็นสมาชิกสามัญของ 
IOSCO 
         1.2.3  ในกรณีท่ี MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ  กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่
ภายใต้หลักเกณฑ์การกำกับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสำหรับกองทุนเพ่ือผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศน้ัน  
                     1.3  ประเทศท่ีกำกับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ท้ังนี้ ตามรายชื่อ
ประเทศท่ีสำนักงานกำหนด 
                     1.4  ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ  กองทุนดังกล่าวต้องมีการจำกัดการกู้ยืมไว้เฉพาะ
กรณีมีเหตุจำเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS 
ต่างประเทศซ่ึงเป็นกองทุนรวมทองคำท่ีลงทุนในทองคำแท่ง) 
                            1.4.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินเม่ือใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single 
entity limit ของ MF นั้น  ท้ังนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินท่ีเป็น SIP 
                            1.4.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเม่ือใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product 
limit สำหรับทรัพย์สินท่ีเป็น SIP ของ MF นั้น 
                            1.4.3  มีการลงทุนใน derivatives ท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นั้น 
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                                ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที่ MF ลงทุน ต้องเป็นกองทุนท่ีมุ่งเน้นลงทุนในทรัพย์สินซ่ึงเป็นประเภทและชนิดเดียวกับ
ท่ี MF สามารถลงทุนได้ และเม่ือนำทรัพย์สินท่ีไม่สามารถลงทุนได้มาคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV 
ของ MF ดังกล่าว 
                     1.5  ในกรณีท่ีกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้อง
ไม่ใช่กองทุนท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีท่ีมีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน  ท้ังนี้ 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนกังาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจำเป็นและค่าธรรมเนียมท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย 
                 2.  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากท่ีกำหนดในส่วนท่ี 2 ข้อ 1 
                      2.1  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสาร TS ในส่วนท่ี 1 ข้อ 1.1 
ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 
                      2.2  จดทะเบียนในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ WFE 
 
ส่วนที่ 3 :  ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศท่ีเทียบเท่าเงินฝาก  
ต้องเป็นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศท่ีเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝาก
ตามทรัพย์สินในประเทศ ในส่วนท่ี 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 
 
ส่วนที่ 4 :  ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 
 
ส่วนที่ 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)  
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 
 
ส่วนที่ 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้ 

1.  ประเภท underlying  derivatives ท่ีกองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้ 
                  1.1  ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ 
                  1.2  อัตราดอกเบี้ย 
                  1.3  อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 
                  1.4  เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 

      1.5  ทองคำ 
                  1.6  น้ำมันดิบ 
                  1.7  ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 หรือ 1.9  
                  1.8  ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.7 
                  1.9  underlying อ่ืนตามท่ีสำนักงานกำหนดเพ่ิมเติมโดยอาศัยอำนาจตามข้อ 10 วรรคหนึ่ง (5) (ก) ของประกาศ 
                  ในกรณีท่ี derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาท่ีอ้างอิงดังกลา่วต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) 
หรือราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น  ท้ังนี้ ราคาของ underlying อ่ืนท่ีไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ท่ีเป็นองค์ประกอบ
ของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวาง และเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย 
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              2.  เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเม่ือ 
                   2.1  กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ท่ีจะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ 
                   2.2  เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  
                          2.2.1  derivatives on organized exchange 
                          2.2.2  กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ derivatives ท่ีอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกสามัญ
ของ IOSCO หรือท่ีเป็นสมาชิกของ WFE  
                   2.3  ในกรณีท่ีจะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเม่ือ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุน
สามารถลงทุนได้  ท้ังนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าท่ีส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม 
 
              3.  หลักเกณฑ์เพ่ิมเติมกรณี underlying เป็นดัชนี  

ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี้ 
                   3.1  เป็นดัชนีท่ีมีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ท่ี
นำมาใช้ในการคำนวณ และมีการคำนวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี  ท้ังนี้ underlying หรือปัจจัย
ดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย 
                   3.2  เป็นดัชนีท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
                          3.2.1  ดัชนีท่ีมีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีท่ีมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
                                   3.2.1.1  ดัชนีท่ีองค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของน้ำหนักท้ังหมด 
                                   3.2.1.2  ดัชนีท่ีองค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ำหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ  35% ของน้ำหนักท้ังหมด 
ในกรณีท่ีเป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอ่ืนต้องมีน้ำหนักไม่เกินอัตราท่ีกำหนดใน 3.2.1.1 

                 การพิจารณาการกระจายน้ำหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนำองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับทองคำหรือ
น้ำมันดิบมาพิจารณา 

        3.2.2  ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบท้ังหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคำหรือน้ำมันดิบ 
                        3.2.3  ดัชนีอ่ืนใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ท่ีเป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้ 
                                    3.2.3.1  เป็นดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง 
                                    3.2.3.2  เม่ือคำนวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้น
โดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น 
                    3.3  เป็นดัชนีท่ีได้รับการพัฒนาโดยสถาบันท่ีมีความน่าเชื่อถือและทำหน้าท่ีได้อย่างอิสระจาก บลจ. ท้ังนี้ หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของ บลจ.  บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 
                    3.4  มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันทำการผ่านสื่อท่ีมีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์ 
                    3.5  ในกรณีท่ีเป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้ 
                           3.5.1  ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์ 
                           3.5.2  ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีคำนวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (futures 
price) ของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง 
                           3.5.3  ราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีอ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
                    3.6  ในกรณีท่ีเป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
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ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคำนวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคำนวณของผูพั้ฒนาดัชนีดังกล่าว
สามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม 
 
              4.  หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินท่ีเพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
 บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนท่ีมีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนท่ีเพียงพอ ต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชำระหนี้
ตามข้อตกลงเม่ือ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาท่ีได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด 
 
              5.  หลักเกณฑ์เพ่ิมเติมสำหรับการลงทุนท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการลดความเสี่ยง 
 ในกรณีท่ี บลจ. ลงทุนใน derivatives ท่ี underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินท่ีจะลดความเสี่ยง การลงทุนใน derivatives 
ดังกล่าวต้องเป็นไปตามท่ีสำนักงานกำหนด 
 
              6.  หลักเกณฑ์เพ่ิมเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
                   บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้ 
        6.1  ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทุกวันท่ี 15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน  ท้ังนี้ ในกรณีท่ีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป 
        6.2  ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและ
แจ้งมูลคา่ยุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทันที 
        6.3  คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เม่ือ บลจ. ร้องขอได้ 
    
           7.  หลักเกณฑ์เพ่ิมเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
                  บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้ 
       7.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพ่ือการลดความเสี่ยงเท่านั้น 
       7.2  เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ท่ีมีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังนี้ 
                          7.2.1  Credit Default Swap : ซ่ึงได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซ้ือประกันความเสี่ยงด้านเครดิตท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการชำระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาท่ีอยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระ
ผูกพันท่ีจะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซ้ือประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ข้ึนโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซ้ือประกันความเสี่ยงครบ
กำหนดทันที (ในกรณีท่ีไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกำหนดตามปกติ)  ท้ังนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการ
เดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซ่ึงกำหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าท่ีชำระหน้ีเม่ือ
เกิด credit event ข้ึนกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเม่ือเกิด credit event ข้ึนกับ 
obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซ่ึงจะมีการชำระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบ
กำหนดเม่ือเกิด credit event ข้ึนกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
                          7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซ่ึงได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซ้ือประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงท่ีเกิด
จากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันท่ีจะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงท่ี
หรืออัตราลอยตัวท่ีอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามท่ีจะตกลงกัน และส่วนท่ีลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพ่ือแลกกบั
การท่ีผู้ซ้ือประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความ
เสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกำหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
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กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2   
KTAM Asian Fixed Income 30M2  KTAF30M2  

       7.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอ่ืนตามท่ีสำนักงานยอมรับ ซ่ึงมีข้อตกลงท่ีมีลักษณะดังนี้ 
                           7.3.1  มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายอ่ืน 
                           7.3.2  ไม่มีข้อกำหนดท่ีทำให้สิทธิท่ีกำหนดไว้ในตราสารหนี้หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ี credit derivatives นั้น
อ้างอิงเสื่อมเสียไป 
                           7.3.3  ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา 
 
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :  
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่ประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ดังต่อไปนี้ ในกรณีท่ี
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลง
อัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศท่ีแก้ไขด้วย 
 
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จำกัดอัตราส่วน 
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกข้ึนไป 
 

ไม่จำกัดอัตราส่วน 
2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับ
แรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามท่ีระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วนท่ี 2 
ข้อ 1 

ไม่จำกัดอัตราส่วน 

 4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผู้รับฝากหรือผู้ออก 
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
4.1  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสิน ท้ังนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป็นประกัน  

ไม่เกิน 10% (กรณีเป็นการลงทุนของ
กองทุน buy & hold) 

ไม่เกิน 20% (หรือหรือไม่เกิน 10% เม่ือ
เป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระ
ผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดย
เลือกใช้ credit rating แบบ national 

scale)  (กรณีเป็นการลงทุนของ MF อ่ืนท่ี
มิใช่กองทุน buy & hold)  

 5 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
5.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุกูก ท่ีผู้ออกจัดต้ังข้ึนตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
       5.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น้ำหนักของตราสารท่ีลงทุน 

ใน benchmark + 5% 
  



 
 

 

P a g e  36 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (โครงการ) 
 

กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2   
KTAM Asian Fixed Income 30M2  KTAF30M2  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
       5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 
filing 
       5.2.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหน้ีน้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 
วัน  นับแต่วันท่ีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ  
                  5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 
                 5.2.3.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  
                 5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
                 5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
                 5.2.3.4  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
                 5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย  
                 5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย  
                 5.2.3.7  ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
                 5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
                 5.2.3.9  บริษัทหลักทรัพย์ 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
5.5  ในกรณีท่ีเป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ มากกว่า397 วัน นับแต่วันท่ี
ลงทุน ต้องข้ึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

 6 
 

ทรัพย์สินดังนี้ 
6.1 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้  
       6.1.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุกูกท่ีผู้ออกจัดต้ังข้ึนตาม
กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดต้ังข้ึนตาม
กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศท่ีได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) 
       6.1.2  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
       6.1.3  เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
                 6.1.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
                 6.1.3.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing 
                 6.1.3.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหนี้ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 
ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 
                               6.1.3.3.1  บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะ
สูงกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น้ำหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุน 
      ใน benchmark + 5% 
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กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2   
KTAM Asian Fixed Income 30M2  KTAF30M2  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
                               6.1.3.3.2  สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศ
ไทยเป็นสมาชิก 
                               6.1.3.3.3  สถาบันการเงินต่างประเทศ ท่ีมีลักษณะ
ทำนองเดียวกับบุคคล  ตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 
       6.1.4  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกำหนดวันชำระหนี้ มากกว่า 397 วัน นับแต่
วันท่ีลงทุน ต้องข้ึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
 
6.2 ธุรกรรมดังนี้ ท่ีคู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
       6.2.1 reverse repo 
       6.2.2 OTC derivatives 
 
6.3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ข้อ 2 หรอื ข้อ 3.13.2 ส่วนท่ี 2 
ข้อ 2 ท่ีจดทะเบียนซ้ือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซ้ือขายใน
กระดานซ้ือขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนท่ัวไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
เหตุท่ีอาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซ้ือขายใน SET หรือใน
ตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)  

 7 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5% 
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม  
2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
 1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการ

เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับ
บริษัทดังกล่าว  

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1)  25% หรือ 
(2)  น้ำหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุน ใน benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit  
                      1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดำเนินงานของกองทุนรวม 
                      2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
 1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต๋ัวแลกเงิน หรือ ต๋ัวสัญญาใช้

เงิน ท่ีนิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศ
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี     
  เว้นแต่เป็นกองทุนรวม ท่ีมีอายุโครงการน้อยกว่า 1 
ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน 
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กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2   
KTAM Asian Fixed Income 30M2  KTAF30M2  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
ของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 
1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน 
1.2  ธนาคารพาณิชย์ 
1.3  บริษัทเงินทุน 
1.4  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ี กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธ์ิมาจาก
คู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ 
derivatives) 

- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวม ท่ีอายุกองทุน 
คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน  ท้ังนี้ เฉพาะ 
กองทุนรวม ท่ีมีอายุโครงการ มากกว่าหรือเท่ากับ 1 
ปี  
      
 

 2 ทรัพย์สินดังนี้ 
2.1  ต๋ัวแลกเงิน หรือ ต๋ัวสัญญาใช้เงิน ท่ีมีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือ
แต่ กองทุนรวมได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตรา
สารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนรวม
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน  
2.3  total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ 
(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & 
hold ท่ีลงทุนในต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใช้เงิน เงินฝากหรือตราสาร
เทียบเท่าเงินฝาก ท่ีมีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ
กองทุนรวม หรือมีการลงทุนใน derivatives เพ่ือให้ทรัพย์สิน
ดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน) 

รวมกันไม่เกิน 25% 
 

 3 reverse repo ไม่เกิน 25% 
 4 securities lending   ไม่เกิน 25% 
 5 total SIP ซ่ึงได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ของส่วนท่ี 1 : อัตราส่วน

การลงทุนท่ีคำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single 
entity limit)  แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือ  ศุ
กูก ท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี ้
5.1  มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ของส่วนท่ี 1 : 
อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา 
(single entity limit) 
5.2  มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่
มี credit rating 

รวมกันไม่เกิน 15% 
 

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product 
limit 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 
6 derivatives ดังนี้ 

6.1  การเข้าทำธุรกรรม derivatives ท่ีมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการลดความเสี่ยง (hedging) 

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงท่ีมีอยู่  

 
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
1 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และศุกูก

ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง  
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย 
หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ) 

1.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้
ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ล่าสุด  ทั้งนี ้ ในกรณีที ่ผู ้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อน
ครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจ
นำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบ
การเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลท่ีมีการ
เผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู ้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงิน
ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณี
ยังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร) ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้
ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง  เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยืน่แบบ 
filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ 
1.2  ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และ
มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit 
rating ให้ บลจ. ลงทุนเพ่ือกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน
รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็น
รายคร้ัง เว้นแต่กรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลักษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
       (อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้  
       1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงนิ 
       2. ธนาคารออมสิน 
       3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
       4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
       5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 
       6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
       7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
       8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
       9. บล. 
       10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
       11. สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. 
– 9.) 

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ท้ังหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน 
CIS ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยนั้น  
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลักษณะครบถ้วน
ดังนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน  
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จัดต้ังข้ึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

 
ท้ังนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการ
ลงทุนของกองทุน และ/หรือท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
 
ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินท่ีลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน  
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินท่ีลงทุนมีคุณสมบัติท่ีเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาด
คุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้  
(1)  จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุน  และวันท่ีทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันท่ีเกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ท่ีบริษัทจัดการ 
(2)  จำหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคญั แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่วันท่ี
ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตาม ข้อ 5 ในส่วนนี้ 
(3)  เม่ือบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันท่ีได้
จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันท่ีทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคณุสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันท่ีเกิดกรณีดังกล่าว 
 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติให้เป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง 
พร้อมสาเหตุท่ีไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วัน
ครบระยะเวลาดังกล่าว 
   
2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีกำหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพ่ิม บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้  
(1)  จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน 
และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว  ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ท่ี
บริษัทจัดการ 
(2)  ไม่ลงทุนเพ่ิมเติมในทรัพย์สินท่ีเกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีกำหนด 
(3)  แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีกำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกิน
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ระยะเวลาดังนี้  เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 5 ในส่วนนี้ 
(ก)  30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 
สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัวสัญญาใช้เงิน ตามส่วนท่ี 3 ในข้อ 1  
(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สำหรับกรณีอ่ืนใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
(4)  เม่ือบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีกำหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ 
จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันท่ีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่ง
รายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันท่ีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้ 
      ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีกำหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้องจดัทำรายงาน
ข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุท่ีไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน และผูดู้แล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว  
(5)  ในกรณีท่ีกองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน 
(concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังนี้ด้วย 
(ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสยีงในหุ้นจำนวนท่ีเกินอัตราส่วนการลงทุน  เว้นแต่กรณีจำเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน 
(ข)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอำนาจควบคุม หรือย่ืนคำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซ้ือ ในกรณีท่ีทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียน และการได้มาซ่ึงหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดท่ีต้องทำคำเสนอซ้ือ 
 
ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้กับกองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนท่ีเป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุน
ต่างประเทศท่ีไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) โดยให้
ดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 3 ในส่วนนี้แทน  
 
3. บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการดังต่อไปนี้  หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุน
ต่างประเทศไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันทำ
การติดต่อกัน  
(1)  จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุน และวันท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน 
และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ท่ี
บริษัทจัดการ 
(2)  แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 
180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว 
(3)  หากบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว  รวมถึงวันท่ีอัตราส่วนเป็นไปตามท่ีกำหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการนับแต่
วันครบระยะเวลาตาม (2) 
      ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนเพ่ิมเติมในทรัพย์สิน
ท่ีเกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีกำหนด และให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทำรายงานข้อมูลตามวรรค
หนึ่ง พร้อมสาเหตุท่ีไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานและผูดู้แลผลประโยชน์ ท้ังนี้ 
ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2) 
 
4. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีกำหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วน
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การลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 หรือข้อ 3 ในส่วนนี้ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม  
(1) กรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนท่ีมีอยู่เดิมนั้น  
(2) กรณีท่ีกองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค  
 
5. ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอ่ืนใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเปน็ไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
กำหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2 วรรคหนึ่ง (3) (ข) ในส่วนนี้ หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้
ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ และต้องส่ง
รายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
ก่อนครบระยะเวลาท่ีต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ท้ังนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ
สามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้  
 
ส่วนที่ 6 : การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน  
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดำเนินการ
ดังต่อไปนี้  
(1)  จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมท้ังเหตุผลท่ีทำให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน รวมท้ังจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ท่ีบริษัทจัดการ 
(2) ดำเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ท้ังนี้ 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้  
 
2. ในกรณีท่ีการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไข
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันท่ีสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลา
ดังกล่าว  
 
ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการท่ีจะ
ออกจากกองทุนรวมก่อนท่ีการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็น
ธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมท้ังเม่ือได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีท่ีครบ
กำหนด 90 วันนับแต่วันท่ีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ 
บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพ่ิมเติม 
 
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี  
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี 
4.3. รายละเอียดเพ่ิมเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :  
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5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  
- บริษัทจัดการ 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
 
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  
บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ หากยอดรวมการสั่งซื้อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนเงินทุนของโครงการจัดการหรือตามจำนวน
วงเงินที่ได้รับการจัดสรรให้ลงทุนในต่างประเทศก่อนสิ้นระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการจะปิดเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั้งแรกและจะดำเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมก่อนได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า     
 
5.2.1 การขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน  
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2” สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
ใบคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถทำการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 
15.30 น.  
 
ในกรณีท่ีไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน 
และเอกสารท่ีกำหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการกำหนดในการเปิดบัญชีซ่ึงลงนาม
รับรองสำเนาถูกต้อง  
 
ผู้จองซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน  และแบบคำ
ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทั้งเงื่อนไขอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกำหนดต่อไปซึ่งจะติดประกาศไว้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  
 
5.2.2 วิธีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 
5.2.2.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องสั่งซื้อเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อที่บริษัทจัดการกำหนด ในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขาย
หน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน 
“ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” และ “คำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” (เฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัท
จัดการเป็นครั้งแรก) ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) โดยเริ่มต้ังแต่เวลาเปิดทำการถึงเวลา 15.30 น.     
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการท่ีบริษัทจัดการกำหนด เพ่ือจองซ้ือหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2 ในการเสนอขายคร้ังแรกได้ ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด 
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5.2.2.2 การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและ
สมัครใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เว็ปไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอน
วิธีการขอใช้บริการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
5.2.2.3 การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน 
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือผ่าน
บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์อ่ืนใดในทำนองเดียวกัน เพ่ือเป็นการ
อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ท่ี
ทำการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
5.2.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี  
5.2.3.1. กรณีบุคคลธรรมดา  
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือ
เดินทางซ่ึงลงนามรับรองความถูกต้อง  
5.2.3.2. กรณีนิติบุคคล  
(1) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  
(2) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท 
(3) ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงนาม  
(4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล  
ท้ังนี้ เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง  
 
5.2.4. การรับชำระ และการเก็บรักษาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 
5.2.4.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ภายในระยะเวลา
เสนอขายครั้งแรก โดยชำระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคำสั่งโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ใน
เขตหักบัญชีเดียวกันกับท่ีทำการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยท่ีรับการสั่งซ้ือภายในวันเดียวกับวันท่ีสั่งซ้ือเท่านั้น หรือบัญชีจองซ้ือ
ที่บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื่น หรืออาจรับชำระด้วยบัตรเครดิต (ถ้ามี) ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด 
หรือวิธีการอื่นใดท่ีบริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติมต่อไป  
 
ทั้งนี้ สำหรับการซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาที่อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั่งซื้อต้องชำระเป็นเงินสด เช็ค หรือ
ดราฟต์ของธนาคารกรุงไทยของสาขาน้ันเท่านั้น  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซ้ือ
หน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เมื่อชำระที่บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทย
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พาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื้อที่บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื่นๆ โดย
บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซ่ึงบริษัทจัดการจะนำเงินท่ีได้รับจาก
การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนนี้เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดข้ึน บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็น
ผลประโยชน์ของกองทุน อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื่นๆ โดยเป็นไปตามที่บริษัท
จัดการกำหนด 
 
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องยื่นชำระให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาเคลียริ่งของธนาคารพาณิชย์
ภายในวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายท่ีเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทำการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายคร้ังแรก บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิท่ีจะรับชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั้น 
 
ในการชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีท่ีผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอ่ืนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ 
เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ และผู้สั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงิน
ค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ 
 
หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน
ไว้เป็นหลักฐาน โดยคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตาม
คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว 
 
ในกรณีที่การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น และจะดำเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์นั้นคืนให้กับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
 
ท้ังนี้ วิธีการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต (ถ้ามี) จะเป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการให้บริการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืน (ถ้ามี) โดยเงื่อนไขและวิธีการในการให้บริการจะเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการรายนั้นกำหนดขึ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สั่งซื้อมีบัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวันทำการถัด
จากวันท่ีสั่งซ้ือหน่วยลงทุน บรัษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าว 
 
5.2.4.2 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด 
 
5.2.4.3 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อ่ืนๆ   
ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือผ่านบรกิาร
ธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์อ่ืนใดในทำนองเดียวกันตามหลักเกณฑ์ และ
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เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
(ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ  
 
5.2.5. การจัดสรรหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน ตามที่สั่งซ้ือและได้ชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว ยกเว้นในกรณี
ที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสำนักงาน คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้
ชำระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนท่ีเสนอขายครั้งแรกก่อนสิ้นสุดระยะเวลา
การเสนอขายครั้งแรก และ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการได้จำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนจนมีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมี
ส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) ใกล้เคียงกับอัตราส่วนหรือมูลค่าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายก่อนครบกำหนด
ระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจำนวน
หน่วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั่งซื้อ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือท้ังหมดก็
ได้ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 
 
ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น  
 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อ
ชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน
หรือท้ังหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซ้ือทราบล่วงหน้า 
 
5.2.6. การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  
ในกรณีที ่การสั ่งซื ้อหน่วยลงทุนมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที ่จดทะเบียนไว้ต่อสำนักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการได้จำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนจนมีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมี
ส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) ใกล้เคียงกับอัตราส่วนหรือมูลค่าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายก่อนครบ
กำหนดระยะเวลาดังกล่าว ตามข้อ 5.2.5. และ/หรือกรณีไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้โดยเป็นไปตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรทั้งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการ
จัดสรรแต่บางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่มีดอกเบี้ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์หรือโอนเงิน ให้แก่ผู้สั่งซ้ือ
หน่วยลงทุน เข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นใดตามที่อยู่ที่ระบุในคำขอเปิดบัญชีกองทุน  และ/
หรือวิธีการชำระเงินอื่นใดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น E-Wallet หรือ การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ 
(PromptPay) เป็นต้น ภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
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5.2.7 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 
(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการยุติโครงการเนื่องจากหลังสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถขาย
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที่มีการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อจำกัดการถือหน่วย
ลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของ
บริษัทจัดการ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ เนื่องจากขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วย
ลงทุนท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมดต่ำกว่า 50,000,000 บาท บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วง
ดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยหรือ
ธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืนใด ตามที่อยู่ท่ีระบุในคำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการชำระเงินอ่ืนใดเพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น E-Wallet หรือ การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ภายใน 1 
เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถ
คืนเงินและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่
ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปีนับแต่วันท่ีครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันท่ีบริษัทจัดการชำระเงินค่าจองซ้ือจนครบถ้วน 
 
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยบริษัท
จัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้ 
โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สำนักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขาย
หน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัติให้จัดต้ังกองทุนรวมสิ้นสุดลงในวันท่ีแจ้งให้สำนักงานทราบ 
 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากเงินท่ีได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่
ผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที่การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงตามวรรคสอง และ
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องจากความผิดของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันท่ี
ชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจนครบถ้วน 
  
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  
 
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  
 
6.3. การสั่งซ้ือหน่วยลงทุน :  
 
7. การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  
7.1. ช่องทางการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  
- บริษัทจัดการ 
 
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม :  
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7.3. วิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  
- แบบอัตโนมัติ 
 
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม :  
7.4.1 การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ 
หลักเกณฑ์การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 
1.กองทุนจะพิจารณารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาท่ีบริษัท
จัดการเห็นสมควรจากผลตอบแทนจากการลงทุน และ/หรือเงินต้น  
 2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
 
วิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 
(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ในอัตราที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ที่เว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) หรือกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดท่ีบริษัท
จัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากในกรณีที่วันที่กำหนดในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทำการซื้อขาย 
บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จาก
ผลตอบแทนจากการลงทุน และ/หรือเงินต้น 
 
(2) สำหรับการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งสุดท้าย บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
ในส่วนท่ีเหลืออยู่ท้ังหมดของกองทุนนี้ โดยจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติท้ังจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุน
เปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สำนักงานของบรษัิทจัดการ และสถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้ตกลงสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีคำนวณได้เม่ือสิ้นวันทำการรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 
 
(3) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน 
โดยจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) 
ภายใน 5 วันทำการนับต้ังแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำ
การในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุน ทั้งนี้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ภายหลังได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สำนักงานของ
บริษัทจัดการ และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการ
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ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ี
มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้
เม่ือสิ้นวันทำการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 
 
(4) ในกรณีท่ีกองทุนได้รับเงินปันผล และ/หรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ท่ีลงทุน/กองทุนรวมหลัก และ/หรือเงินท่ีได้รับจากการทยอยคืนเงิน
ต้นของตราสารหนี้ท่ีลงทุน/กองทุนรวมหลัก และ/หรือเงินท่ีได้จากการคืนเงินของกองทุนรวมหลักหรือตราสารหนี้ครบกำหนดภายหลังจาก
กองทุนครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการโดยผู้ชำระบัญชีจะส่งเงินท่ีได้รับมาดังกล่าวหลังหักค่าใช้จ่าย หรือชำระหนี้ หรือกันส่วนเพ่ือ
ชำระหนี้ท้ังหมดของกองทุนแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามส่วนของหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่ตามหลักฐานท่ีปรากฏใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุน 
 
(5) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัท
จัดการไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่อย่างใด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่โต้แย้งหรือยับยั้งการ
ดำเนินการดังกล่าว ท้ังนี้ การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง 
 
(6) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดการขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ หากมีการผิดนัดชำระการจ่ายเงินปันผลจากกองทุนรวม หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่กองทุนลงทุน หรือดอกเบี้ยหรือ
เงินต้นของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ สำนักงานของบริษัท
จัดการ และสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
 
7.4.2 การชำระเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุน ในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วย
ลงทุน และ/หรือวิธีการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น E-
Wallet หรือ การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ เว้นแต่เป็นกรณีรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติโดย
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลง
กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำ
การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีตามข้อ 10 
 
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระคืนค่าขายหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วย
ลงทุน  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามวิธีการที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนหรือนำเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ การออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั่งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ 
(PromptPay) เป็นต้น 
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7.5. ระยะเวลาในการรับซ้ือคืน :  ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยัง
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) 
 
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซ้ือคืน :  
บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ในอัตราที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนวันรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที่บริษัทจัดการกำหนดโดยจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยัง
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) สำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งสุดท้าย บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายในส่วนที่เหลืออยู่ทั้งหมดของกองทุนนี้ โดยจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ในวันทำการก่อนวัน
สิ้นสุดอายุโครงการ ท้ังนี้ หากในกรณีท่ีวันท่ีกำหนดในการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทำการ บริษัทจัดการจะดำเนินการ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ตาม
หลักฐานที่ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุน
เปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะใน
ทำนองเดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุน ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดท่ี
บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
โดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วัน
ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
ดำเนินการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิดกรุงไทย
ตราสารตลาดเงิน กองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียม
ใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศ
ไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ 
 
7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
 
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม :  
 
7.9. รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม วัน เวลา และวิธีการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพ่ือ
เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต หรือกำหนดให้ส่งคำสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนล่วงหน้า 
หากเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการส่งคำสั่งซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรืออาจมีผลกระทบ
ต่อระยะเวลาการชำระเงินหรือรับชำระเงินค่าซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรืออาจมีผลให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที่จะลงทุน
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เป็นต้น โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก  
 
ในกรณีที่วันทำการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ซึ่งอาจ
เป็นวันที่บริษัทจัดการเปิดทำการแต่มีคำสั่งให้เป็นวันหยุดการซื้อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทำการถัดไป หรืออ่ืนๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  
 
8. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  
8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  
- บริษัทจัดการ 
 
8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม :  
บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการท่ีบริษัท
จัดการกำหนด เพ่ือจองซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2 ในการเสนอขายคร้ังแรกได้ ตามเงื่อนไขและ
วิธีการท่ีบริษัทจัดการกำหนด 
 
กองทุนไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ แต่บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุน
ปลายทาง) ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 7 “การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง
เป็นกองทุนรวมตลาดเงินอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนหลังได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 

เงื่อนไขอ่ืนๆ  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม วัน เวลา และวิธีการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพ่ือ
เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต หรือกำหนดให้ส่งคำสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนล่วงหน้า 
หากเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการส่งคำสั่งซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรืออาจมีผลกระทบ
ต่อระยะเวลาการชำระเงินหรือรับชำระเงินค่าซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรืออาจมีผลให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที่จะลงทุน
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เป็นต้น โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก  
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ในกรณีที่วันทำการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ซึ่งอาจ
เป็นวันที่บริษัทจัดการเปิดทำการแต่มีคำสั่งให้เป็นวันหยุดการซื้อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทำการถัดไป หรืออ่ืนๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร   
 
9. การชำระค่ารับซ้ือคืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :  
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทน 
บริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน
แทนเงิน โดยขั้นตอนท่ีกำหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดนั้นทุกราย    
 
10. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  
10.1 บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ท่ีได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ได้ในกรณี ดังต่อไปนี้  
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ  
(ข) มีเหตุท่ีทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม  
 

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
ไม่ถูกต้องต่างจากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องต้ังแต่หนึ่งสตางค์ข้ึนไปและคดิเป็นอัตราต้ังแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนท่ีถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา  
 
10.2 การเลื่อนการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
(1) เลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อน
ผันจากสำนักงาน  
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผย
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผู้ลงทุนท่ัวไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน  
(3) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมท้ังจัดส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (2) ต่อสำนักงานโดย
พลัน ท้ังนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้  
(4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้
บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนตามลำดับวันท่ีส่งคำสั่ง
ขายคืนก่อนหลัง   
 
11. การไม่ขายไม่รับซ้ือคืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสั่ง :  
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1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซ้ือ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีได้รับ
ไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซ้ือ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีท่ีปรากฏเหตุดังต่อไปนี้  
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซ้ือขายได้ตามปกติ  
 
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล  
(ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  
(ค) มีเหตุจำเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  
ท้ังนี้ การไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งท่ีรับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซ้ือ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทำได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน  
 
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดข้ึน ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวม
อย่างมีนัยสำคัญ  
(ก) ตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซ้ือขายได้ตามปกติ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพย์ท่ีซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  
(ข) มีเหตุการณ์ท่ีทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงิน
จากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ  
(ค) มีเหตุท่ีทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว  
 
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้  
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  
1. การกระทำท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  
2. การให้การสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย  
3. การกระทำท่ีเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย  
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ  
 
(5) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การ
เป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ 
 
(6) ในกรณีท่ีวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันท่ีสำนักงานได้ประกาศกำหนดให้เป็นวันหยุดทำการของบริษัท
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จัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคำสั่งซ้ือ คำสั่งขายคืน และคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับวัน
ดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการหยุดรับคำสั่งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนถึงวันหยุดทำ
การกรณีพิเศษนั้น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม
และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
 
2. เม่ือปรากฎเหตุตามข้อ  1. (1) (2) (3) (4) หรือ (5) และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซ้ือ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี้  
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำสั่งซ้ือ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1.(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผู้ลงทุนท่ัวไปให้
ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซ้ือ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย  
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซ้ือ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนพร้อมท้ังแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้สำนักงานทราบโดยพลัน  
(3) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซ้ือ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 1.(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ่งวันทำการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรับ
คำสั่งซ้ือ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
(ก) รายงานการเปิดรับคำสั่งซ้ือ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทำ
การสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานทราบภายในวันทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซ้ือ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำสั่งซ้ือ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซ้ือคืน หรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผู้ลงทุนท่ัวไปให้ทราบถึงการเปิดรับคำสั่งซ้ือ คำสั่งขายคืน หรือ
คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน  
 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซ้ือ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีได้รับ
มาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซ้ือ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนก็ได้  
 
3. บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือ
คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องนั้นต่าง
จากราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องต้ังแต่หนึ่งสตางค์ข้ึนไปและคิดเป็นอัตราต้ังแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคำสั่งซ้ือหรือ
คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผู้ลงทุนท่ัวไปให้
ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน  
 
12. การหยุดขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  
เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจำเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือ
เพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซ้ือ คำสั่งขายคืน
หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการ
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ติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซ้ือ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนออกไปได้   
 
13. เง่ือนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนในกรณีท่ีจะทำให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกิน
ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการ  
 
14. การจ่ายเงินปันผล :  
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย 
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :  
14.3. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีประมาณการได้ท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด) :  
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)  
ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่ายท้ังหมดท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วงท่ีผู้ลงทุนทำการสั่งซ้ือหรือ
ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนมาก เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่ายแต่ละรายการท่ีมีการปรับเพ่ิมข้ึนหรือ
เปลี่ยนแปลงไป โดยการปรับเพ่ิมข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  
 
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม :  
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.8025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินท้ังหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินท้ังหมด 
เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมีการคำนวณ
ในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันท่ีคำนวณ 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
 
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินท้ังหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สิน
ท้ังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมีการ
คำนวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันท่ีคำนวณ 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
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15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินท้ังหมด หักด้วยมูลค่า
หนี้สินท้ังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ี
มีการคำนวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันท่ีคำนวณ 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
 
15.2.4. ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน :  
ไม่มี  
รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
 
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย :  
ไม่มี  
รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
 
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.7976 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเน่ืองกับกองทุน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายคร้ังแรกจะจ่ายตามจำนวนท่ีจ่ายจริง ได้แก่  
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการสัมมนาแนะนำกองทุน 
ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท โดยบริษัทอาจพิจารณาตัดจ่ายท้ังจำนวน หรือพิจารณาทยอยตัดจ่ายโดยให้เป็นไปตามแนว
ปฏิบัติทางการบัญชีท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกำหนด  
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวข้องในการจัดต้ังกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจาก
การปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. โดยบริษัทจะพิจารณาตัดจ่ายท้ังจำนวน หรือทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุก
วัน เป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี หรือตลอดระยะเวลาอายุกองทุนรวม หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใชจ้่ายนั้น 
 
(2) ค่าใช้จ่ายภายหลังการเสนอขายครั้งแรกท่ีใช้เพ่ือการดำเนินงานของกองทุนท่ีเรียกเก็บตามจำนวนท่ีจ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายท้ังจำนวนหรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จา่ยนั้น ได้แก่  
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด 
ตลอดจนการสัมมนาแนะนำกองทุน ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามคำสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของ
สมาคม  
(ค) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและจัดพิมพ์ ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน เอกสาร
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน บัตรกองทุน ใบคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ค่าจัดทำ
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จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน  
(ง) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ คา่ใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์ การจัด
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.  
(จ) ค่าจัดทำ ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี้ชวน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจำปถึีงผู้ถือหน่วยลงทุน และเอกสาร
เผยแพร่ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน  
(ฉ) ค่าแปลเอกสารท่ีเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ  หรือการแปลอักษรอ่ืนใด 
(ช) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง เครื่องหมายการค้า และ/หรือเคร่ืองหมายบริการของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือของผู้คํานวณและ
ประกาศดัชนี (Index Provider) ตามที่จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมท่ีเกิดข้ึนจากการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพ่ือ
นำมาใช้ในการคำนวณตัวแปรต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุน ตามที่จ่ายจริง  
(ซ) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มเติมจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 
(ฌ) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน  
(ญ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าท่ีหรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเม่ือได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้าน
กฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ของกองทุน  
(ฎ) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินอ่ืนแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียม
ทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจำนอง ค่าปลดจำนอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใด
ท่ีเกี่ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จา่ยอันเกิดจากการรับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินอ่ืนแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ ค่าใช้จ่าย
ด้านภาษี ค่าทำประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว  
(ฏ) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
(ฐ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าไปรษณียากร
สำหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารโต้ตอบโดยวิธีอ่ืนท่ีมิใช่ทางไปรษณีย์  
(ฑ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชำระบัญชีและเลิกกองทุน  
(ฒ) ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการติดตามทวงถาม หรือการดำเนินคดีเพ่ือการรับชำระหนี้ใดของกองทุนรวม  
(ณ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชำระราคา และ/หรือรับมอบ-ส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction Fee)  
(ด) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ของ
กองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าประกันการเดินทาง เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง  
(ต) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีท่ีเกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย หรือภาษีอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้องท้ังในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามท่ีจ่ายจริง  
(ถ) ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทำรายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel รวมท้ัง
ระบบอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของกองทุน ตามที่จ่ายจริง  
(ท) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง  
(ธ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกี่ยวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น การจัดหาให้ได้มา การรับมอบ 
การส่งมอบ การดูแล การเก็บรักษา การป้องกันผลประโยชน์ ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี่ยงอันเนื่องจากความผนัผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรืออัตราดอกเบี้ย และ/หรือความเสี่ยงอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ เช่น ค่า
สัญญาฟิวเจอร์ สัญญาฟอร์เวิร์ด หรือสัญญาสวอป เป็นต้น ตามท่ีจ่ายจริง 
(น) ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการชำระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสำหรับกรณีการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) 
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ตามที่จ่ายจริง  
(บ) ค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพ่ือชำระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก Global Custodian สำหรับกรณีการลงทุน
ในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการผิดนัดชำระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามท่ีจ่ายจริง  
(ป) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ รวมท้ัง ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สิน
ในต่างประเทศ ท่ีนอกเหนือจาก “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี” ตามท่ีจ่ายจริง 
 

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศ
ไทย  
 
(3) ค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวกับการซ้ือหลักทรัพย์ ซ่ึงจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซ้ือหลักทรัพย์เม่ือมีการซ้ือหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมท่ี
เกี่ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เม่ือมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่  
(ก) ค่าอากรแสตมป์  
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซ้ือขายหลักทรัพย์  
(ค) ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
 
(4) ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนซ่ึงมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจำนวนเงินและ
เวลาท่ีเกิดค่าใช้จ่ายนั้นจริง ท้ังนี้ การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดย
บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนท่ีเกินกว่าอัตราท่ีกำหนดในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4) บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการ
อย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวนฉบับข้อมูลสำคัญท่ีผู้ลงทุนควรทราบและในรายงานประจำปี ซ่ึงบริษัทจัดการ จัดทำเม่ือสิ้นรอบระยะเวลา
บัญชีแต่ละปี 
• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดำเนินงานในงบกำไรขาดทุน 
ของกองทุนซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี  
 
ท้ังนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมดของกองทุนเป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืนใดในทำนองเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมี
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทำนองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลง
การรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว   
 
15.3. ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี  
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
 

อนึ่ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ 
สำนักงานของบรษัิทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
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ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่ม
ไม่เท่ากัน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ 
เพ่ือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว  
 
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ไม่มี  
 
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี  
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
อนึ่ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิด
ประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละ
กลุ่มไม่เท่ากัน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ 
เพ่ือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว   
 
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : ไม่มี  
 
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี  
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ  
รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
 
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี  
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ  
รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
 
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี  
 
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ : มี  
รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
- ค่าธรรมเนียมการทำรายการซ้ือขายหน่วยลงทุน ตามอัตราท่ีธนาคารพาณิชย์กำหนด  
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- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราท่ีธนาคารพาณิชย์กำหนด  
 
- ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุน ตามอัตราท่ีธนาคารพาณิชย์กำหนด  
 
- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าปรับการใช้บริการผ่านบัตรเครดิต อันเนื่องมาจากการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่เป็นไป
ตามเงื่อนไขท่ีบริษัทจัดการกำหนด ตามอัตราท่ีนายทะเบียนกำหนด 
 
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
กรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซ่ึงเป็นกรณีท่ีบริษัทจัดการดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการโอนหน่วยลงทุน 
ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจำนำกับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราท่ีนายทะเบียนกำหนด  
 
ท้ังนี้ ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษี
อ่ืนใดในทำนองเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทำนองเดียวกัน 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท้ังหมดของ 
กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
 
15.4. วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :  
- บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมทุกวันท่ีมีการคำนวณมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันท่ี
คำนวณนั้นเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดใน
ทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทำการถัดไปนับจากวันสิ้นเดือน ท้ังนี้ ในกรณีครบกำหนด
อายุโครงการจะเรียกเก็บภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันครบกำหนดอายุโครงการ  
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานของกองทุนท่ีเรียกเก็บตามจำนวนท่ีจ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายท้ังจำนวน หรือทยอยตัด
จ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั้น  
 
- ค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวกับการซ้ือหลักทรัพย์ ซ่ึงจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซ้ือหลักทรัพย์เม่ือมีการซ้ือหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวกับ
การขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เม่ือมีการขายหลักทรัพย์  
 
- บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจำนวนเงินและเวลาท่ีเกิดค่าใช้จ่ายนั้นจริง  
ท้ังนี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกำหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศ
ไทยและหากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในทำนองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  
 
15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :  
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
เพ่ิมเติมโครงการ โดยบริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้ 
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15.5.1 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดำเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างท่ัวถึงภายใน 3 วันทำการนับแต่วันท่ีมีการลด
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกลา่ว ท้ังนี้ การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้ม่ันใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล
ดังกล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น 
 
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสำนักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่อง
ดังกล่าวเมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว 
 
15.5.2 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนตามท่ีระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการกองทุนรวมต้องคำนึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างท่ัวถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้ม่ันใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้อง
จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(1)  ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนไม่เกินกว่าอัตราข้ันสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามท่ีระบุไว้ใน
โครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 
(2)  ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนเกินกว่าอัตราข้ันสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามท่ีระบุไว้อย่าง
ชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกระทำการดังกล่าวได้  ท้ังนี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันท่ีบริษัท
จัดการกองทุนรวมประสงค์จะข้ึนค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกลา่ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
(ก)  ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราข้ันสูงดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึนดังกล่าว 
(ข)  ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราข้ันสูงดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวม
ต้องได้รับมติพิเศษ 
 
ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหน่ึง มิให้นำมาใช้กับกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ 
 
ท้ังนี้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ 15.5.1 วรรคสอง และข้อ 15.5.2 (2) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 
 
15.5.3 กรณีท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงาน หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการ
คิดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที่ระบุในข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 เป็นอย่างอ่ืนในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดคา่ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ท่ีบังคับใช้ใหม่โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว   
 
15.6. หมายเหตุ :  
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16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  
 
16.1. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 
ต่างประเทศ  
 
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :  
1.บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
โดยการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการตามที่ประกาศสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนกำหนด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่หลักการดังกล่าวไม่ครอบคลุมกรณีใดอัน
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจัดการจะใช้หลักปฏิบัติอันเป็นที่ยอมรับ เป็นสากล โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์  
 
2. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้  
(2.1) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทำการถัดไป  
เว้นแต่กรณีที่กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนำส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัทจัดการ และ/
หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทำการตรงกับวันทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทำการต่อเนื่องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทำการได้ บริษัท
จัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วย
ลงทุนของกองทุนต่างประเทศ 
 
(2.2) คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทำการถัดไป ทั้งนี้ ให้
ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาดังกล่าว  
เว้นแต่กรณีที่กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนำส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัทจัดการ และ/
หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทำการตรงกับวันทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทำการต่อเนื่องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทำการได้ 
บริษัทจัดการจะคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการ
ได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ 
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี้  
(ก) วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่ไม่เปิดให้ซื้อขายหน่วย
ลงทุนทุกวันทำการ ให้ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี้เพ่ิมเติมด้วย 
     1.  วันทำการก่อนวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป เว้นแต่กรณีท่ีเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน 
     2.  วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวมกำหนดวันทำการซ้ือ
ขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันเกินกว่า 1 เดือน 
     3.  วันท่ีปรากฏเหตุการณ์ท่ีนา่เชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ โดยให้ประกาศภายใน
3 วันทำการถัดไป  
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(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป  
 
เว้นแต่กรณีท่ีกองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนำส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัทจัดการ และ/
หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทำการตรงกับวันทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทำการต่อเนื่องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทำการได้ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ท้ังนี้ ภายในวันทำการถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
 
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ ภายใน 3 วัน
ทำการถัดไป  
เว้นแต่กรณีท่ีกองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนำส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัทจัดการ และ/
หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทำการตรงกับวันทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทำการต่อเนื่องกันจนเป็นเหตุให้บริษัท
จัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทำการได้ บริษัทจัดการจะประกาศราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ท้ังนี้ ภายในวันทำการถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนและ
ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
 
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
(2) ในกรณีท่ีการประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทำผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีจัดข้ึนโดยสมาคม (NAV Center) 
หรือช่องทางอ่ืนท่ีสำนักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วันทำการถัดไปก็ได้  
(3) ดำเนินการประกาศทางเว็บไซต์เพ่ือให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาท่ีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้  
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ท่ีทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานท่ีทุกแห่งท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนใช้ซ้ือ
ขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็
ได้  
 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดเมื่อสิ้นวันทำการท่ีคำนวณนั้น  
 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์  
ในกรณีท่ีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  
 
3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้  
(3.1) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล  
(3.2) คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สำหรับมูลค่าหน่วยลงทุน
เพ่ือใช้ในการคำนวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตำแหน่งท่ี 4 ข้ึน ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพ่ือใช้ในการคำนวณราคารับซ้ือคืน
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หน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตำแหน่งท่ี 5 ท้ิง  
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามท่ีคำนวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งท่ี 5 ท้ิง และ
ประกาศราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามท่ีคำนวณได้ใน (3.2)  
(3.4) คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็น
ตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งท่ี 5 ท้ิง  
 
ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดข้ึนจากการคำนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนำผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน
รวมเปิด  
 
4. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เม่ือมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้  
(1) เม่ือบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้น
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  
(2) เม่ือมีเหตุท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นต้ังแต่วันท่ีปรากฎเหตุดังกล่าว  
 
ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทำการถัดไป  
 
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  
ประกาศทางเว็บไซต์เพ่ือให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาท่ีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้  
 
อนึ่ง หากมีเหตุทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาประกาศ ผ่านช่องทางอ่ืน
ใดท่ีเหมาะสม เช่น NAV Center หรือหนังสือพิมพ์ เป็นต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะประกาศในช่องทางอ่ืนท่ีเหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซ่ึงบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
 
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  
1. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่า 1 สตางค์ หรือคิดเป็นอัตราไม่ถึง
ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาท่ีถูกต้อง ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1)  จัดทำและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายใน 7 วันทำการนับแต่วันท่ีพบว่ามูลค่าหรือราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสำคัญดังนี ้
       (ก)  มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้อง 
       (ข)  มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง 
       (ค)  สาเหตุท่ีทำให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
       (ง)  มาตรการป้องกันเพ่ือมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีท่ีความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ 
 (2)  ในกรณีท่ีสาเหตุท่ีทำให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีผลต่อเนื่องถึงการคำนวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนครั้ง
ต่อไป ให้บริษัทจัดการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องต้ังแต่วันท่ีพบว่ามูลค่าหรือราคาไม่ถูกต้อง 
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2. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าต้ังแต่ 1 สตางค์ข้ึนไป และคิดเป็นอัตราต้ังแต่
ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาท่ีถูกต้อง ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
    (1)  คำนวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังต้ังแต่วันท่ีบริษัทจัดการพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันท่ีมูลค่า
หรือราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง 
    (2)  ดำเนินการดังนี้เฉพาะวันท่ีมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องนั้นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว 
          (ก)  จัดทำรายงานการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ้นภายในวันทำการถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการพบว่ามูลค่า
หรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทำการถัดจากวันท่ีคำนวณมูลค่าหรือราคาหน่วย
ลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ้น เพ่ือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
    รายงานตามวรรคหนึ่ง (2) (ก) วรรคหนึ่ง ให้มีสาระสำคัญตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ 1(1)โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของรายงานการ
แก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังของกองทุนรวมเปิด ให้ระบุการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตามข้อ 1(1) (ง) 
          (ข)  แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามวรรคหนึ่ง (2) (ก) 
          (ค)  ดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพ่ือให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวมท่ีมีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน 
เดือน ปี ท่ีมีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามวรรคหนึ่ง 
(2) (ก) 
    ความในวรรคหนึ่ง (2) (ค) มิให้นำมาใช้บังคับกบักองทุนรวมปิดท่ีมีหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  และได้
ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยลงทุนตามระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว 
 
3. นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2. แล้ว ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง  หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมี
มูลค่าต้ังแต่ 1 สตางค์ข้ึนไป และคิดเป็นอัตราต้ังแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาท่ีถูกต้อง ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะ
วันท่ีมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องนั้นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว 
   (1)  จัดทำรายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 2. วรรคหนึ่ง (2) (ก) ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการ
ดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
   (2)  ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ในข้อ 4. ให้แล้วเสร็จและดำเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพ่ือให้ผู้ซ้ือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 2 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 
5 วันทำการนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 
    (3)  จัดทำมาตรการป้องกันเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมท้ังสำเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ลงทุนย้อนหลังตามข้อ 2. วรรคหน่ึง (2) (ก) ให้สำนักงานภายใน 7 วันทำการนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน
ดังกล่าว  เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ ให้บริษัทจัดการส่งสำเนาเอกสารท่ี
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้มาพร้อมสำเนารายงาน
ดังกล่าวแทน 
 
4. ในการชดเชยราคาตามข้อ  3(2) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
    (1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องต่ำกว่าราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังนี้ 
          (ก)  กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน   
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    1.  ให้บริษัทจัดการลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่
ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง 
    2.  หากปรากฏว่าผู้ซ้ือหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจะต้อง
ลด ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง เป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่นั้น
และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวมเปิด  เว้นแต่
การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว 
          (ข)  กรณีท่ีเป็นการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซ่ึงมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการ
จ่ายเงินของกองทุนรวมเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน 
 (2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังนี้ 
        (ก)  กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซ่ึงมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ซ้ือหน่วยลงทุน 
        (ข)  กรณีท่ีเป็นการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน   
  1.  ให้บริษัทจัดการลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง 
             2.  หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วย
ลงทุนท่ีจะต้องลด ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนท่ี
เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวม
เปิด เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคร้ัง
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว 
     ในกรณีท่ีบริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซ้ือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัท
จัดการอาจนำเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 
     การจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิดเพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง (1) (ข) หรือผู้ซ้ือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง 
(2) (ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมเปิดก็ได้ 
5. ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสำเนารายงานตามข้อ 1(1) และข้อ 2 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ไว้ ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการ เพ่ือให้สำนักงาน
สามารถตรวจสอบได้ 
 
6. ห้ามมิให้บริษัทจัดการคิดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจากกองทุนรวม  เว้นแต่ในกรณีท่ีความ
ไม่ถูกต้องดังกล่าวมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้  
 
17. ชื่อผู้เก่ียวข้อง :  
17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :  
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ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
 
17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ :  
ชื่อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)   
 
17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  
ไม่มี 
 
17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  
ชื่อ :  
สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  
 
17.5. ท่ีปรึกษา :  
17.5.1. ชื่อท่ีปรึกษาการลงทุน :  
ชื่อ :  
 
17.5.2. ชื่อท่ีปรึกษากองทุน :  
 
17.6. ผู้สอบบัญชี :  
ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอ่ียมวณิชชา  
ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ  
ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน  
ชื่อ : นางสาว วันดี เอ่ียมวณิชชา  
ชื่อ : นาย เกียรติศักด์ิ วานิชย์หานนท์  
รายละเอียดเพ่ิมเติม (ผู้สอบบัญชี) :  
หรือบุคคลอ่ืนท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ   
 
17.7. การแต่งต้ังคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  
 
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม :  
18.1. วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชี : วันท่ี  เดือน  
18.2. วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันท่ี  
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :  
วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชี : ไม่เกิน 1 ปี  
วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : ไม่เกิน 1 ปี นับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีสำนักงานรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม  
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19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :  
19.1 การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให้สำนักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุนก็ได้ ท้ังนี้ สำนักงานอาจกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็
ได้ 
(1)  การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเก่ียวกับการขายและการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน   
(2)  การเพ่ิมชนิดหน่วยลงทุนท่ีไม่ทำให้สิทธิท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง   
(3)  การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนท่ีสอดคล้องกับนโยบายการลงทุน  
(4)  การคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่
กรณี ซ่ึงได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน 
(5)  กรณีอ่ืนใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4) 
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทำให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของ
กองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังปวง   
 
19.2 การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน  หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 
55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน  หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเม่ือ
คำนวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพ่ือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น 
 
19.3 การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการให้กระทำโดยการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซ่ึงจะดำเนินการ
โดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้  
 
บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ ให้สำนักงานทราบ รวมท้ังแจ้งไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน
ทุกคนและเผยแพร่ในลักษณะท่ีผู้ลงทุนท่ัวไปสามารถเข้าตรวจดูได้ เช่นเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ ท้ังนี้ ภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีมีมติให้
แก้ไข 
 
19.4  การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าสำนักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าว 
(1)  การแก้ไขเพ่ิมเติมซ่ึงมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังปวงได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึนในกรณีดังนี้ 
(ก)  การลดมูลค่าข้ันต่ำในการซ้ือหน่วยลงทุน 
(ข)  การเพ่ิมช่องทางในการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
(ค)  การเพ่ิมจำนวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
(ง)  การเพ่ิมความถี่ของการส่งคำสั่งซ้ือขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซ่ึงไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ 
(จ)  การลดเวลาส่งคำสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
(2)  การแก้ไขเพ่ิมเติมท่ีต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ตลอดจนประกาศ กฎ 
และคำสั่งท่ีออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว 
(3)  การแก้ไขเพ่ิมเติมชื่อและรายละเอียดอ่ืนของบุคคลให้ถูกต้อง 
(4)  การแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เม่ือได้รับอนุญาตจากสำนักงานตามข้อ 8 แล้ว 
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(5)  การแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิด  
(6)  การแก้ไขเพ่ิมเติมท่ีไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทำให้ผลตอบแทนความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมีนัยสำคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังปวง 
 
19.5 บริษัทจัดการอาจจะดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดย
ไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
  
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมตดัิงกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ท้ังนี้ การขอมติเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
 
20. ข้อกำหนดอื่น ๆ :  
20.1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที่เห็นสมควรในกรณีท่ี
ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายได้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไขเพิ่ม/ลด ประกาศกำหนด เห็นชอบ สั่งการ ผ่อนผันในเรื่องต่างๆ ท่ี
เกี่ยวเนื่องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจัดตั้งจัดการ และ/หรือวิธีการ
บริหารจัดการและการทำประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวม
แทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสำนักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกิน
กึ่งหนึ่งของจำนวนกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ทั้งนี้ 
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อาทิเช่น เรื่องท่ีเกี่ยวกับการเพ่ิม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต 
การแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนร่วม การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน การเพิ่มหรือยกเลิกจำนวนหน่วย
ลงทุน และการชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน การกำหนดเหตุเพิ่มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือขายคืน
หน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไป
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ผ่อนผัน สั่งการ ให้สามารถกระทำได้  
 
20.2) การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม  
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกิน
กว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนหาก
เป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น เว้นแต่
ชนิดหน่วยลงทุนนั้นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดนั้น บริษัทจัดการจะนับ
คะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มจำนวนท่ีถืออยู่ 
 
20.3) ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน  
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม 
ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการ 
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20.4) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าว
ในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ  
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จาก
บุคคลดังกล่าว (churning)  
 
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรม
และคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย  
 

บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพื่อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามที่โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็นเรื่องที่ไม่พึง
กระทำ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบัติท่ีบริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซ่ึงผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางน้ีได้ท่ีบริษัทจัดการ  
 
20.5) การกู้ยืมหรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน  
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ี
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด ดังต่อไปนี้  
(1) กู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนได้เฉพาะเพ่ือบริหารสภาพคล่องของกองทุน  
(2) เงินที่ได้จากการกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนต้องนำมาชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน  
(3) จำนวนเงินกู้ยืมเมื่อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้นแต่ในกรณี
จำเป็นและสมควรเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนใน
วงกว้าง สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
(4) คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินเม่ือรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และไม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนั้น 
ทั้งนี้ ในกรณีที่คู่สัญญาเป็นกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวมนั้นจะต้องไม่อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการนั้นเอง  
(5) จัดทำรายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 
ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันทำสัญญากู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน  
การกู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจทำคำขอวงเงินสินเชื่อไว้ล่วงหน้า (credit line) ก็ได้ แต่การกู้ยืมเงินแต่ละครั้งต้องมี
ระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกิน 90 วัน  
 
นอกจากนี้ การทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดยศูนย์ซื้อขาย
ตราสารหนี้ไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด แล้วแต่กรณี หรือใช้สัญญามาตรฐานตามที่สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ยอมรับ และต้องมีอายุสัญญาไม่เกิน 90 วัน  
 
ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการจัดทำและจัดส่งรายงานการกู้ยืมเงินหรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ี
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
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20.6) ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซ่ึงต่อไปจะเรียกว่า FATCA) 
โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศ
สหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถ่ินที่อยู่ทางภาษีใน
สหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายท่ี
มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง”) 
 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตาม
หลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึง
หน้าท่ีในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
 
ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบท่ีสำคัญในสองกรณี คือ 
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สิน
ทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา 
ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตน
ตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน) มีหน้าท่ีดำเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมท่ีเป็น NPFFI  
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขาย
และรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ท่ีเข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซ่ึงอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการ
ลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนได้อีกต่อไป 
 
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 
บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ี
เกี ่ยวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซ่ึงรวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับ
ฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้ 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง
กำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา 
จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือ
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หน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี ่ยวข้อง 
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อ
ยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
ข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว 
(3) ดำเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
 
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการ
ดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามท่ีบริษัท
จัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงท่ีได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี   
(1) ไม่รับคำสั่งซ้ือ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 
(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ 
เพื ่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที ่เกี ่ยวข้อง ทั ้งนี ้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย 
(4) ดำเนินการอ่ืนใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึน หากมีการ
ดำเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น 
 
การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้
บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจ
ต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วย
ลงทุนที ่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี ่ยวข้องกำหนด) เท่านั ้น  
 
ท้ังนี้ ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพ่ือรองรับการดำเนินการตามท่ีบริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ 
(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน 
หรือดำเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
20.7)  การระบุภูมิลำเนาในประเทศไทยเพ่ือการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)  
ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอ่ืน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงท่ีอยู่ของบริษัท
จัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลำเนาเพ่ือการวางทรัพย์ในกรณีท่ีต้องมีการวางทรัพย์ 
  
20.8) การใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหลักทรัพย์โดยบริษัทจัดการในนามกองทุนรวม (Proxy Voting)  
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้ลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์ใดเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิออก
เสียงของผู้ถือหลักทรัพย์ในนามกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
(1) ใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ในเรื่องท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวม  
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(2) เปิดเผยแนวทางและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงตาม (1) ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที่เหมาะสมและมีสาระอย่างเพียงพอ 
 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณามอบหมายผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีเหมาะสมในการใช้สิทธิออกเสียง แทนบริษัท
จัดการในนามกองทุน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์ต่อกองทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ใช้สิทธิออก
เสียงในกรณีท่ีพิจารณาแล้วว่าการใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวไม่มีนัยยะสำคัญหรือไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
 
21. การดำเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด :  
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้า
จัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจำนวน
หน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีรู้หรือควร
รู้ว่าไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ท้ังนี้ หากมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ 
โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนจาก
การเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกลา่ว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป  
 
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าท่ีปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งท่ีออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ท้ังนี้ 
ในกรณีท่ีข้อกำหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้
ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว 
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มี
อำนาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ท้ังนี้ การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ี
ได้รับการแต่งต้ังโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังปวง 
 
การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าใน
ทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับท่ีจะผูกพันตามข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 
 
โครงการจัดการกองทุนรวมท่ีผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีแนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหน่ึงของข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม  
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สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมและขอรับหนงัสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟ็กซ์ 0-2670-0430  
Callcenter@ktam.co.th
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1. บริษัทจัดการ :  
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
ท่ีอยู่ (ภาษาไทย) : เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32  
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ 0-2-686-6100 โทรสาร 0-2670-0430  
 
ท่ีอยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 1 Empire Tower, 32nd Fl.,  
South Sathorn Rd., Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand 
Tel : +6626866100   Fax : +6626700430  
 
สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  
(1) ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนคร้ังแรก และดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุน ตามวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
 
(2) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด 
 
(3) แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ รวมทั้งจัดให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ได้จากการนำทรัพย์สินของ
กองทุนไปลงทุน และนำทรัพย์สินและผลประโยชน์ดังกล่าวของกองทุนฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 
(4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอยู่เท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
 
(5) ดำเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดำเนินคดี หรือดำเนินการอื่นใดแทนกองทุนกับผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ เพื่อให้ได้รับ
การชำระหนี้หรือได้มาซ่ึงสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีกองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์ดังกล่าว 
 
(6) รับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการ
ชั่วคราว หรือการปฏิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขท่ีระบุในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6. "การเสนอขายภายหลังการเสนอ
ขายครั้งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่งซ้ือ
หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 11. "การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนตามสั่ง" 
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(7) ดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขาย
หน่วยลงทุน 
 
(8) เลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุใน
ข้อ ข้อ 10. "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 
 
(9) สั่งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามอัตราที่ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ี
เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 
 
(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที่ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ี
เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 
 
(11) เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19. "การขอมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" 
 
(12) ชี้แจงและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบใน
กรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน
หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ 
 
(13) ยกเลิกกองทุนตามท่ีกำหนดไว้ในรายละเอียดส่วนข้อผูกพัน ข้อ 22 “การเลิกกองทุนรวม” 
 
(14) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
 
(15) จัดทำงบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
 
(16) จัดทำรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกำหนด และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวิธีการที่ กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด 
 
(17) จัดทำรายงานการซ้ือขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทำการนั้น 
 
(18) จัดทำรายงานฐานะการลงทุนเพ่ือกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ้นวันทำการนั้น 
 
(19) จัดทำรายงานโดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ 
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ก.ล.ต. กำหนด ซ่ึงมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพ่ิมเติม พร้อมท้ังวันท่ีหลักทรัพย์มีมูลค่าเกินอัตราท่ีกำหนดพร้อมสาเหตุ และ
ส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทำการนับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกินอัตราท่ีกำหนด 
 
(20) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลท่ีได้จดทะเบียนแล้ว กรณีอ่ืนนอกจากการจดทะเบียนเพิ่มจำนวนเงินทุน และการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน
และมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุน ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทำการนับแต่วันท่ีได้
แก้ไขเพิ่มเติมนั้น 
 
(21) จัดทำหนังสือชี้ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพ่ือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้นปีบัญชี และจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 60 วันนับต้ังแต่วันถัดจากวันสิ้นปีบัญชี รวมท้ังจัดส่งและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้
ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญพร้อมกับใบคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ท่ีทำการทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการและสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีใช้ในการซ้ือขายหน่วยลงทุน เพ่ือประโยชน์
ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาท่ีเสนอขายหน่วยลงทุน 
 
(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซ่ึงมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบัติของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์อ่ืนแทนตามเงื่อนไขในการ
เปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีกำหนดในข้อ 2. “เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์” ท้ังนี้โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 
 
(23) แต่งต้ังนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกำหนด 
 
(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกำหนดแห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย 
การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชขีองบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 
 
(25) แต่งต้ังผู้ชำระบัญชีของกองทุนเม่ือยุติหรือเลิกกองทุน ท้ังนี้โดยความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
(26) แต่งต้ังผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
 
(27) ปฏิบัติการอ่ืนๆ เพ่ือให้ถึงซ่ึงวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
(28) ปฏิบัติตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบอ่ืนตามท่ีพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535ประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท้ังในปัจจุบันและท่ีมี
การแก้ไขเพิ่มเติม ท่ีกำหนดให้เป็นหน้าท่ีของบริษัทจัดการ 
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าท่ีปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งท่ีออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการ
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กองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดำเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว  
 
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :  
ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคำสั่งของสำนักงาน หรือโดยเหตุอ่ืนใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพ่ือให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำหน้าท่ีต่อไปได้ 
ซ่ึงรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่  
 
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :  
ชื่อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 
ท่ีอยู่ : เลขท่ี 100 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500   
โทรศัพท์ 0-2724-5265 และ 0-2724-5263 โทรสาร 0-2724-5277    
 
สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  
(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทำหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราท่ีกำหนดในสัญญา 
 
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ท่ีกองทุนจะพึงได้รับจากการจัดต้ังและดำเนินงานของกองทุน เช่น เงิน
ซ้ือหน่วยลงทุน และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจำหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอ่ืนใดของกองทุนและนำเข้าไว้ในบัญชี
เงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ 
 
(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จำหน่าย สั่งซ้ือตามสิทธิ ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซ่ึงเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับ
ชำระหรือชำระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ท้ังนี้ให้เป็นไปตามคำสั่งของบริษัทจัดการ เม่ือตรวจสอบหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว 
 
(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ 
 
(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกำหนดวิธีคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาท่ีเป็นธรรมในกรณีท่ีวิธีการ
คำนวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทำให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคำนวณมูลค่า หรือกรณีท่ีเป็นทรัพย์สินอ่ืนนอกจาก
ท่ีกำหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
(6) จ่ายเงินตามคำสั่งของผู้ชำระบัญชีให้นายทะเบียนหลักทรัพย์เพ่ือคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
(7) ทำหน้าท่ีในช่วงระยะเวลาการชำระบัญชีดังต่อไปนี้ 
(ก) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชำระบัญชีจะเสร็จสิ้น 
(ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีท่ีผู้
ชำระบัญชีกระทำการหรืองดเว้นกระทำการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่กองทุน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า 
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ท้ังนี้ หน้าท่ีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ (ก) และ (ข) จะสิ้นสุดลงเม่ือผู้ชำระบัญชีได้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
(8) รับรองความถูกต้องในการคำนวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ี
บริษัทจัดการได้คำนวณไว้ เม่ือเห็นว่าคำนวณถูกต้องแล้ว 
 
(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ดูแล ทวงถามติดตามทรัพย์สินหรือ
รักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุน การรับเงินปันผล การรับดอกเบี้ย และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื่นใดที่กองทุนพึงจะได้รับ 
รวมทั้งดำเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั้น ๆ รวมทั้งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที่มีความจำเป็นที่ต้องป้องกันการเสียสิทธิที่มีอยู่
หรือเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นั้นๆ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของ
กองทุน โดยทันทีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
(10) จัดทำรายงานและบัญชี ดังต่อไปนี้ และส่งแก่บริษัทจัดการ 
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจำหน่ายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย และ
อ่ืนๆ 
(ข) จัดทำบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนท่ีรับฝากไว้ 
(ค) จัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน 
(ง) จัดทำรายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุน 
 
(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด 
หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกระทำการหรืองด
เว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันท่ี
ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว 
 
(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ
กำหนดไว้ โดยเคร่งครัด 
 
(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที่จะต้องปิดโอน หรือกำลังอยู่ในระหว่างทำการปิดโอนใน
ชื่อของกองทุน เพ่ือประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี้ยและอ่ืนๆ 
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(14) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัท
จัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุน 
 
(15) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มีคำสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้ว หรือหยุด
รับคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชำระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน และกรณีราคาขาย
หรือราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
 
(16) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืนแทนการชำระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้ตามวิธีท่ี
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด 
 
(17) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี่ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และ
รายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพ่ือแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 2 เดือนนับต้ังแต่วันสิ้น
รอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับต้ังแต่วันสิ้นปีบัญชีของกองทุน 
 
(18) รับรองความถูกต้องในการคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนตามจำนวนเงินท่ีบริษัท
จัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจำนวนหน่วยลงทุนท่ียกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวันทำการซ้ือขายหน่วย
ลงทุน ตามคำสั่งของบริษัทจัดการ 
 
(19) ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นยอดรวมให้แก่บริษัทจัดการเพื่อชำระให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ชำระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอ่ืนๆ ของกองทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ 
 
(20) รับเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเข้าบัญชีของกองทุน 
 
(21) ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศท่ีบริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึง
หลักทรัพย์นั้น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งต้ังผู้รับฝากทรัพย์สินอ่ืนซ่ึงมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดเป็น
ตัวแทนในการทำหน้าท่ีรับฝากหลักทรัพย์เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม 
 
(22) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้เป็นหน้าท่ีของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ 
 
(23) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ซ่ึงพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเกิดข้ึนจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือ
การไม่กระทำตามหน้าท่ี โดยเจตนาทุจริตของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวารหรือบุคคลอื่นใดท่ีทำงานให้แก่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ 
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ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซ่ึงรวมถึงหน้าท่ีดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเม่ือมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าท่ีดำเนินการตามท่ีจำเป็นเพ่ือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้ ซ่ึงการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพ่ือรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของส่ิงท่ีส่งมอบให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 
ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าท่ี ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการ
ฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังปวงได้ 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อ่ืน เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือ
เป็นการดำเนินการในลักษณะท่ีเป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้
ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน 
 
ในกรณีท่ีการดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มี
อำนาจดำเนินการตามที่จำเป็นเพ่ือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้  
 
เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :  
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือท้ังหมดดังต่อไปนี้ ท้ังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 
1. เม่ือบริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา แต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้
อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน 
 
2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีตกลงไว้ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อย
กว่า 30 วัน 
 
3. ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอ่ืนใดอันมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงท่ีจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศคำสั่งระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ท้ังนี้เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าท่ีแก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าท่ีดังกล่าวต่อไป 
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน 
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4. ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซ่ึงคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้
แล้วท้ังหมดของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 
5 ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการตรวจพบเอง 
หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการ แก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทำการนับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีแก้ไขเสร็จสิ้น 
 
ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาท่ีกำหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัว
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีครบกำหนดเวลาให้แก้ไข และเม่ือได้รับ
อนุญาตจากสำนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน ท้ังนี้เว้นแต่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็นอย่างอ่ืน 
 
ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์นำข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางท่ีก่อหรืออาจจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งต้ังผู้ดูแล
ผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน 
 
อนึ่ง ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ้นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานท้ังหมดของกองทุน
ให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคำสั่งของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดำเนินงานอ่ืนใดท่ี
จำเป็น เพ่ือให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานท้ังหมดเป็นไปโดยเรียบร้อยโดยฉับพลัน เพ่ือสามารถทำงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง  
 
ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีไม่เข้าข้อยกเว้นให้กระทำได้ 
หากเป็นกรณีท่ีมีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ได้  
 

สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :  
ชื่อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)   
ท่ีอยู่ : เลขท่ี 100 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500   
โทรศัพท์ 0-2724-5265 และ 0-2724-5263 โทรสาร 0-2724-5277   
 

และ/หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือศูนย์รับฝากทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ (ถ้ามี) 
 

3. ผู้สอบบัญชี :  
ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอ่ียมวณิชชา   
ท่ีอยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด   
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 18 (A) เลขท่ี 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
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ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ   
ท่ีอยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด   
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 18 (A) เลขท่ี 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
  
ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน   
ท่ีอยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด   
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 18 (A) เลขท่ี 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
  
ชื่อ : นางสาว วันดี เอ่ียมวณิชชา   
ท่ีอยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด   
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 18 (A) เลขท่ี 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
  
ชื่อ : นาย เกียรติศักด์ิ วานิชย์หานนท์   
ท่ีอยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด   
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 18 (A) เลขท่ี 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
 
สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  
หรือบุคคลอ่ืนท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
ท่ีอยู่ : เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32  
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ 0-2-686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
 
หรือบุคคลอ่ืนท่ีได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 
5. ผู้จัดจำหน่าย :  
ชื่อ :  
ท่ีอยู่ :  
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สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  
 
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน :  
ชื่อ :  
ท่ีอยู่ :  
สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  
เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกำหนดเป็นอย่างอ่ืน 
ดังต่อไปนี้ 
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สำหรับการทำหน้าท่ีเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการหรือกองทุน (ถ้ามี) 
ตามที่ระบุในสัญญาแต่งต้ังผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามข้อกำหนด และเงื่อนไขท่ีกำหนดในสัญญาแต่งต้ังผู้สนบัสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
(3) จัดส่งหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
(4) แจกจ่ายหรือรับเอกสารเกี่ยวกับการขอใช้บริการกองทุนเปิดและการสั่งซ้ือหรือการขายคืนหน่วยลงทุน 
(5) รับชำระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน คืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนแก่ผู้ท่ีไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน หรือชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
(6) ยืนยันการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 
(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
(8) ชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ท่ีสนใจจะลงทุนทราบในกรณีท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมี
นัยสำคัญ 
(9) ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีการโฆษณาเพ่ือจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกำหนด หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกำหนด 
(10) ทำหน้าท่ีให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที่จำเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนใจท่ัวไป 
รวมท้ังทำการอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้องกับหน้าท่ีดังกล่าวข้างต้น ตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
 
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  
ชื่อ :  
ท่ีอยู่ :  
สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  
 
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายท่ีไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) :  
ชื่อ :  
ท่ีอยู่ :  
สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  
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9. ท่ีปรึกษา :  
9.1. ท่ีปรึกษาการลงทุน :  
ชื่อ :  
ท่ีอยู่ :  
สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  
หมายเหตุ (ท่ีปรึกษาการลงทุน) :  
หรือบุคคลอ่ืนท่ีบริษัทจัดการจะทำการแต่งต้ังให้เป็นท่ีปรึกษาการลงทุนต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบ  
 
9.2.ท่ีปรึกษากองทุน :  
สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  
หมายเหตุ (ท่ีปรึกษากองทุน) :  
หรือบุคคลอ่ืนท่ีบริษัทจัดการจะทำการแต่งต้ังให้เป็นท่ีปรึกษากองทุนต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบ  
 
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  
ไม่มี 
 
11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  
ชื่อ :  
ท่ีอยู่ :  
สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  
หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :  
 
12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  
สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  
 
13. สิทธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ท้ังนี้ ให้เป็นไปตาม
รายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 7. "การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน"  
 
13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :  
 
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :  
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(ก) ผู้โอนและผู้รับโอน จะต้องมาย่ืนคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองท่ีสำนักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผู้รับโอนไม่ได้เป็น
ผู้ใช้บริการกองทุนเปิดกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบเปิดบัญชีกองทุนและย่ืนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อม
คำขอโอนหน่วยลงทุน 
(ข) ในการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนซ่ึงเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอ่ืนของทางราชการ และผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้องแสดงเอกสารสำคัญท่ีแสดงถึง
การทำนิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้น เช่น หนังสือรับรองหนังสือมอบอำนาจกระทำการ และหนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั้น ต่อ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
(ค) ผู้โอนหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด และหลังจากที่นาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี 
พร้อมหลักฐานการรับคำขอโอนหน่วยลงทุนแก่ผู้โอนและผู้รับโอนไว้เป็นหลักฐาน 
(ง) ท้ังนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึน หลังจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนของผู้โอนและผู้รับโอน
ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้โอนและผู้รับ
โอนภายใน 15 วันนับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารครบถ้วนตามท่ีกำหนด  
 
13.4. ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :  
 
13.5. สิทธิในการลงมติเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :  
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพ่ือทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการได้ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 19. "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนและวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม 
หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" 
 
ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมด บริษัท
จัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ท่ีเป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต้องไม่นับคะแนน
เสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนท่ีเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมด  
 
13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเม่ือเลิกโครงการ :  
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีจะได้รับเงินคืนเม่ือบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชำระบัญชีตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ท่ีระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “การชำระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเม่ือเลิกโครงการ”  
 
13.7. สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ :  
 
13.8. อ่ืน ๆ :  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนท่ียังส่งใช้แก่บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ครบ 
 
การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วย
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ลงทุนดังกล่าวยอมรับท่ีจะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซ่ึงลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีได้รับการแต่งต้ังจากบริษัทจัดการกองทุน
รวมโดยชอบ 
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุน
รวมท่ีตนถือ ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่
ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย  
 
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
 
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  
1. เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามท่ีกำหนดแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสำเนาใบคำ
ขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือสำเนาใบคำสั่งซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานในการเปิดบัญชีและการซ้ือหน่วย
ลงทุน 
 
2. บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามรายละเอียดในคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื่อผู้จองซ้ือหรือผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเม่ือบริษัทจัดการได้รับชำระค่าซ้ือหน่วยลงทุน
แล้ว และผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนนั้นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว 
 
ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั่งซื้อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน
ร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และถือเอาชื่อแรกในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนและเป็นผู้ได้รับเงิน
ที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี หากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนประสงค์เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที่เห็นสมควร 
 
4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้ 
4.1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนภายใน 15 วันทำการ นับต้ังแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  และในกรณีท่ีบริษัทจัดการขาย หรือรับซ้ือคืนหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะ
ออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือภายในวันทำการที่บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วย
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ตนเอง ณ ท่ีทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนไว้ 
 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ ที่จะต้องนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็น
ปัจจุบันได้ตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือภายในวันทำการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่นำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็น
ปัจจุบัน ให้ถือเอารายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นรายการท่ีถูกต้อง 
 
ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการกำหนด 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นใดหรือที่ได้รับการ
แต่งตั้งเพิ่มเติม สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ่งบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการ
ดำเนินงานท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ 
 
4.2. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งท่ีมีการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนให้ผู้
ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดำเนินการส่งมอบหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และในกรณีท่ี
บริษัทจัดการขาย หรือรับซื้อคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดำเนินการ
จัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
 
5. บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด ดังนั้น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ในหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนต้องทำการทักท้วงข้อผิดพลาด
ภายใน 7 วันทำการนับต้ังแต่วันท่ีได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน มิฉะนั้น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง 
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอ
หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพ่ือประโยชน์
แก่กองทุนโดยรวม หรือเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพ่ือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อ
บริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอ่ืนได้ 
 
ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  
  
16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  
หากมีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ 
บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืนท้ังท่ีเป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพ่ือกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีท่ีผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ ดังนี้ 
16.1 กรณีท่ีบริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์ 
16.1.1 เม่ือมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ 
วันท่ีบริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชำระหนี้ 
 
16.1.2 เม่ือได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชำระ
หนี้ มารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจำหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชำระหนี้ในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทำได้
โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับ
ชำระหนี้ตกลงรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
ในระหว่างท่ีบริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ 
และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสำรอง รายได้หรือผลประโยชน์ท่ีได้จากการบริหารทรัพย์สิน
นั้น 
 
16.1.3 เม่ือมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืนในแต่ละคร้ัง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินท่ี
ได้จากการรับชำระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินได้สุทธินั้นภายใน 45 วันนับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีมีเงินได้สุทธิ และจะแจ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการได้
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เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอ่ืน 
 
16.1.4 เม่ือมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รับชำระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้
หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม 
16.2 กรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์ 
16.2.1 ก่อนการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่หลักประกันในแต่ละคร้ัง บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามมติพิเศษ 
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินท่ีกองทุนรวม
จะได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืน มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซ่ึงทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายใน
การบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น พร้อมเหตุผลและความจำเป็นในการรับชำระหนี้   
 
16.2.2 เม่ือได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะนำทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
โดยจะกำหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพ่ือใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี้ 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพ่ือเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมก็ได้ 
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกท่ี
สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในระหว่างท่ีบริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สิน
ดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจาก
ทรัพย์สินของกองทุนรวม 
 
16.3 ในกรณีท่ีมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
ดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันท่ีมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิ
เรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอ่ืนท่ีได้จากการรับชำระหนี้ก็ได้ ท้ังนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว
บริษัทไม่ต้องนำตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
 
เงื่อนไขเพิ่มเติม : 
ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละคร้ังตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชำระหนี้ไม่
คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีการเฉลี่ย
เงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ท้ังนี้ หากได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชำระหนี้จนครบถ้วนแล้ว 
และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สทุธิดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้ 
 
การชำระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ เวลาท่ีกำหนด เท่านั้น  
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17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน :  
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าท่ีจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ท่ีออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน รวมท้ังการให้สิทธิหรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนท่ีปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่า
บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ีแล้ว 
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำนำหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้ 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการ 
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมท่ีเสนอขายต่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมท่ีเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทาง
มรดก 
(ง) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี้ 
1. หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ี
จัดต้ังข้ึนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563  
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
 
18. ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน :  
1. กองทุนนี้มีข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวน
หน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวม 
 
2. ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1. ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
2.1  กรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลดังนี ้
2.1.1  กองทุนดังนี้ 
(ก) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  
(ข) กองทุนประกันสังคม  
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ  
(ง) กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ  
(จ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
(ฉ) กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนท่ัวไป  
(ช) กองทุนอ่ืนใดท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ) 
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(ซ) กองทุนต่างประเทศท่ีมีลักษณะตาม (ก) ถึง (ช) 
2.1.2 นิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก 2.1  2.1.1 ซ่ึงไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 
2.1.3  บุคคลซ่ึงลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศโดยเป็นการลงทุนในต่างประเทศของผู้ลงทุนท่ีมิได้มี
สัญชาติไทยหรือผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) 
2.1.4 บุคคลอ่ืนท่ีได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเม่ือมีเหตุจำเป็นและสมควร 
2.2 กรณีท่ีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนในกองทุนเกิน 1 ใน 3 เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ่งปี  เว้นแต่ ได้รับผ่อนผันจาก
สำนักงานเนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นสำคัญ 
ท้ังนี้ กองทุนรวมดังกล่าว ต้องมีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้ 
(1)  การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจำกัดการถือหนว่ยลงทุน ต้องมิได้เป็นไปโดยมุ่งแสวงหาประโยชน์
อ่ืนใดนอกเหนือจากประโยชน์ท่ัวไปท่ีพึงได้รับจากการลงทุน เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็นต้น  
(2)  มีกระบวนการที่ทำให้ม่ันใจได้ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึงการมีผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถือเกินกว่าข้อจำกัดการถือหน่วย
ลงทุน ซ่ึงอาจกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้ 
 
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวม 
ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการ  
 
19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  
การดำเนินการใดท่ีโครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้
ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผล
ผูกพันตามมติ 
 
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไป 
 
ในกรณีท่ีเป็นการขอมติเพ่ือแก้ไขข้อผูกพันในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงเข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน) เว้นแต่กรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีกำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือท่ีกำหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามท่ีกำหนดใน
ประกาศนี้แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ด้วย 
 
(1) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้อง
ได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
(2) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
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(3) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดท่ีได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี  
 
20. วิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพัน :  
การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันท่ีเป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสำคัญท่ีเป็นไปตามและไม่ขัดหรือ
แย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ท่ีออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือ
ว่าข้อผูกพันส่วนท่ีแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา 
 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน ท้ังนี้ เรื่อง
ท่ีกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง 
(ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
(ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุน ท่ี ทน. 19/2554 
(ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืน  
(ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ท่ี ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และ
ข้อกำหนดเก่ียวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ 
(จ) เรื่องท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเม่ือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน 
 
(ก) เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีแก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน แล้วแต่กรณี หรือ 
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือ
หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 
 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใดต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมท้ังประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ท่ีทำการและเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมท้ังจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมท้ังเหตุผลและความ
จำเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม  
 
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  
21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี  
21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
22. การเลิกกองทุนรวม :  
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :  
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22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวน ดังนี้  
 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วท้ังหมดโดยคำนวณตามมูลค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทในวันทำการใด 
และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวม  
(2) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าสามสิบห้ารายในวันทำการใด ๆ  
 
22.1.2. เม่ือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีท่ีบริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจน
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ีของตน  
 
22.1.3. เม่ือได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ายได้เเล้ว
ท้ังหมดของโครงการจัดการ  
 
22.1.4 เม่ือสำนักงานมีคำสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเม่ือสำนักงานมีคำสั่งเพิกถอนการอนุมัติจัดต้ังกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุน  
 
22.1.5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีเลิกกองทุน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้  
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม  
(2) กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับวงเงินท่ีได้รับอนุญาตให้นำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ  
(3) กรณีท่ีไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ท่ีมีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของโครงการ  
(4) กรณีท่ีกองทุนรวมมีจำนวนเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดต้ังกองทุน เพ่ือนำเงินไปลงทุนใน
ต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม  
(5) กรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม  
(6) กรณีท่ีกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – III (Class C (USD) - MD1) (กองทุนหลัก) มีประเภทและชนิด
ของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีกองทุนเปิดเคแทม เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 30M2 ไม่อาจลงทุนได้ โดยประเภทและชนิดของทรัพย์สินดังกล่าว
จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(7) กรณีท่ีกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – III (Class C (USD) - MD1) (กองทุนหลัก) ไม่สามารถจัดต้ังได้ 
โดยกองทุนหลักใช้ดุลยพินิจพิจารณาว่ากองทุนจะไม่ดำเนินการต่อและจะถูกยกเลิกตามข้อกำหนดของหนังสือชี้ชวนกองทุนหลัก 
(8) กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – III (Class C (USD) - MD1) (กองทุนหลัก) เลิกกองทุนก่อนครบ
กำหนดอายุโครงการ 
(9) มีการขายคืนกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – III (Class C (USD) - MD1) (กองทุนหลัก) เป็นจำนวน
มากอย่างมีนัยสำคัญ จนอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนหรือผลการดำเนินงานของ Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – 
III (Class C (USD) - MD1) (กองทุนหลัก) และบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า การลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไป หรือ
คาดการณ์ว่าหากยังลงทุนในกองทุนหลัก อาจส่งผลกระทบต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน 
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22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลิกกองทุนรวม :  
บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังต่อไปนี้  
1 ยุติการรับคำสั่งซ้ือและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต้ังแต่วันทำการท่ีปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1  
2. แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมท้ังแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันท่ีปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 
3. จำหน่ายทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันท่ีปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 เพ่ือรวบรวมเงินเท่าท่ีสามารถกระทำ
ได้เพ่ือชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 
4. ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินท่ีรวบรวมได้ตามข้อ 3. ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันท่ีปรากฏ
เหตุตามข้อ 22.1.1 และเม่ือได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุน 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังต่อไปนี้ 
(ก) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานทราบ และแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบในกรณีท่ีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้น
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ท้ังนี้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ  
(ข)  ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพ่ือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนท่ัวไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 
วันทำการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานท่ีในการ
ซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น    
(ค) จำหน่ายทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทุนเพ่ือรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และต๋ัว
สัญญาใช้เงินท่ีมีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเม่ือทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน   
 
23. การชำระบัญชีเม่ือเลิกกองทุน :  
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี โดยจะแต่งต้ังผู้ชำระบัญชีท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื่อทำหน้าท่ีรวบรวม และ
แจกจ่ายทรัพย์สินท่ีคงเหลือจากการชำระหนี้สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมท้ังทำการอย่างอ่ืนตามแต่จำเป็นเพ่ือชำระ
บัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด 
 
ท้ังนี้ ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชำระบัญชขีองกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยเงิน
คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าท่ีคงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานท่ี
ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ 
 
เม่ือได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชำระบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และภายหลังจากจด
ทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชำระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
โครงการจัดการกองทุนรวมท่ีผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีแนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหน่ึงของข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม  
 


