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รายละเอียดโครงการจดัการ 

2. ประเภทกองทุน ประเภทกองทุนตามลกัษณะพเิศษ 

- กองทุนรวมท่ีมีนโยบายเปิดใหม้ีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต ้บลจ. 

เดียวกนั 

- กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

ประเภทกองทุนตามลกัษณะพเิศษ 

- กองทุนรวมท่ีมีนโยบายเปิดใหม้ีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต ้บลจ. เดียวกนั 

- กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

- กองทุนรวมฟีดเดอร ์

ช่ือกองทุนหลกั (กรณี Feeder Fund) : กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุน้ทุน 

ประเทศที่ก ากบัดแูลการเสนอขาย : ไทย (THAILAND) 

รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพิเศษ 

กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยใ์น

ประเทศเวียดนามและ/หรือบริษัทท่ีด าเนินธุรกจิหรือไดร้บัผลประโยชน์จากการ

เติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรพัยสิ์นส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศเวียดนาม และ/หรือตราสารทุนของผูป้ระกอบการเวียดนามท่ีจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศอื่น หน่วย CIS หน่วย property หน่วย infra กองทุน 

ETF สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารการลงทุน (Efficient 

Portfolio Management) ตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured 

Note) รวมทั้งหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอืน่อยา่งใด

อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนดท่ีเกี่ยวขอ้งกบัประเทศ

เวียดนาม ทั้งน้ี กองทุนจะมี net exposure ในตราสารทุนขา้งตน้ท่ีเกี่ยวขอ้งกบั

ประเทศเวียดนาม โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน และกองทุนจะป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน

ตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน อยา่งไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือ

ขายล่วงหนา้ในสกุลเงินอื่นได ้

ส าหรบัการลงทุนส่วนท่ีเหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน 

ตราสารหน้ี เงินฝาก หน่วย CIS หน่วย property หน่วย infra กองทุน ETF และหรือ

หลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นอืน่หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่นท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย 

ก.ล.ต.ทั้งในและต่างประเทศ  

รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพิเศษ 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค เวียดนาม หุน้ทุน (กองทุนหลกั) 

โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

โดยกองทุนหลกับริหารจดัการโดยบริษัทจดัการและมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของ

บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยใ์นประเทศเวียดนามและ/หรือบริษัทท่ีด าเนิน

ธุรกิจหรือไดร้บัผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรพัยสิ์นส่วนใหญ่มา

จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม และ/หรือตราสารทุนของ

ผูป้ระกอบการเวียดนามท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยป์ระเทศอื่น  

ส าหรบัการลงทุนส่วนท่ีเหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน 

ตราสารหน้ี เงินฝาก หน่วย CIS หน่วย property หน่วย infra กองทุน ETF สญัญาซ้ือ

ขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 

Management) ตราสารท่ีมสีญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั้ง

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่ใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลาย

อยา่งทั้งในและต่างประเทศตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด ทั้งน้ี กองทุนจะลงทุนใน

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของ

ผูจ้ดัการกองทุน อยา่งไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าในสกุลเงิน

อื่นได ้

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กวา่ท่ีสามารถลงทุนได ้

(Non-Investment Grade) และ/หรือตราสารหน้ีท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความ
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กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กวา่ท่ีสามารถลงทุนได ้

(Non-Investment Grade) และ/หรือตราสารหน้ีท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความ

น่าเช่ือถือ (Unrated Securities) รวมทั้งหลกัทรพัยท่ี์มิไดจ้ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) ทั้งในและต่างประเทศได ้ 

นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซ่ึงอยูภ่ายใตก้าร

บริหารจดัการของบริษัทจดัการเดียวกนัไดโ้ดยไม่จ ากดัอตัราส่วน และกองทุนรวม

อื่นน้ันมีการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ท่ีบริษัทจดัการ

เดียวกนัเป็นผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการต่อไปไดอ้ีกไม่เกิน 1 ทอด  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวม

ในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนรวมฟีด

เดอร ์(Feeder Fund) หรือสามารถกลบัมาเป็นกองทุนรวมท่ีมีการลงทุนโดยตรงใน

ตราสาร และ/หรือหลกัทรพัยไ์ด ้โดยไม่ท าใหร้ะดบัความเส่ียงของการลงทุน (risk 

level) เพิ่มขึ้ น ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนซ่ึงขึ้ นอยูก่บั

สถานการณต์ลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัท

จดัการจะด าเนินการแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนั ก่อน

ด าเนินการเปล่ียนแปลงประเภทกองทุนดงักล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซตข์อง

บริษัทจดัการ 

น่าเช่ือถือ (Unrated Securities) รวมทั้งหลกัทรพัยท่ี์มิไดจ้ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) ทั้งในและต่างประเทศได ้

นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารบริหาร

จดัการของบริษัทจดัการเดียวกนัไดโ้ดยไม่จ ากดัอตัราส่วน และกองทุนรวมอื่นน้ันมี

การลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ท่ีบริษทัจดัการเดียวกนัเป็น

ผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการต่อไปไดอ้ีกไม่เกิน 1 ทอด 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพจิารณาเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดเค เวียดนาม หุน้ทุน 

(กองทุนหลกั) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ  

1) กรณีท่ีผลตอบแทนของกองทุนหลกัต า่กว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ท่ีมี

นโยบายการลงทุนใกลเ้คียงกนัอยา่งมีนัยส าคญัหรือติดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน หรือ  

2) ขนาดของกองทุนหลกัลดต า่ลงมากอยา่งมีนัยส าคญั จนอาจมีผลกระทบต่อการ

ลงทุนหรือต่อค่าใชจ้า่ย หรือ  

3) การลงทุนของกองทุนหลกัไม่เป็นไปตามหนังสือช้ีชวนหรือโครงการ หรือ  

4) เมื่อกองทุนหลกักระท าความผิดรา้ยแรงตามความเห็นของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล

กองทุนหลกั หรือ  

5) เมื่อมีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกองทุน

ในฐานะผูล้งทุน หรือ  

6) กองทุนหลกัเลิกกองทุน หรือ  

7) กรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่ากลยุทธก์ารลงทุนของกองทุนหลกัไม่เหมาะสม

กบัสภาวะตลาด หรือการยา้ยไปลงทุนในกองทุนอื่นท่ีมีนโยบายการลงทุนใกลเ้คียงกนั

และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน จะเป็นผลดีต่อผลการด าเนินงานโดยรวม

ของกองทุน รวมถึงเป็นผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

เมื่อเกิดเหตุการณด์งักล่าวขา้งตน้ บริษัทจดัการจะด าเนินการพจิารณาลงทุนใน

กองทุนรวมอื่นใดท่ีมีลกัษณะหรือนโยบายการลงทุนใกลเ้คียงกนั และในการโอนยา้ย

กองทุนดงักล่าว บริษัทจดัการอาจด าเนินการในครั้งเดียวหรือทยอยโอนยา้ยเงินลงทุน 

ซ่ึงอาจส่งผลใหช่้วงเวลาดงักล่าว กองทุนอาจมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนมากกว่า 1 
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กองทุน และอาจท าใหส้ดัส่วนการลงทุนในกองทุนใดกองทุนหน่ึงไม่เป็นไปตามท่ี

ประกาศก าหนด อยา่งไรก็ตาม หากเกิดกรณีใดๆ ท่ีท าใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถ

ด าเนินการคดัเลือกกองทุนหลกักองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได ้บริษัทจดัการขอสงวน

สิทธิท่ีจะด าเนินการเลิกโครงการจดัการกองทุนรวม โดยตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์ของ

ผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นส าคญั ซึ่งการเปล่ียนกองทุนหลกัหรือเลิกกองทุนดงักล่าว

ถือวา่ไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 

อน่ึง หากในภายหลงักองทุนหลกัขา้งตน้มีการแบ่งหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายออกเป็น

หลาย Share Class บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเปล่ียนแปลง Share 

Class โดยค านึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญัและไม่ถือว่า

เป็นการด าเนินงานท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือวา่ไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วย

ลงทุนแลว้  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวมใน

อนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมีการ

ลงทุนโดยตรงในตราสารทุน หรือสามารถกลบัมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder 

Fund) ได ้โดยไม่ท าใหร้ะดบัความเส่ียงของการลงทุน (risk profile) เพิ่มขึ้ น ทั้งน้ี ให้

เป็นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนซ่ึงขึ้ นอยูก่บัสถานการณต์ลาด โดยเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการแจง้ใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนั ก่อนด าเนินการเปล่ียนแปลงประเภทกองทุน

ดงักล่าว โดยประกาศผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

ลกัษณะส าคญัของกองทุนเปิดเค เวียดนาม หุน้ทุน (กองทุนหลกั) 

ช่ือกองทุนหลกั กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุน้ทุน 

วนัท่ีจดทะเบียน

กองทุน 

25 ตุลาคม 2561 

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน 

สกุลเงิน บาท (THB) 
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นโยบายการ

จา่ยเงินปันผล 

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 

บริษทัจดัการ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั 

ตวัช้ีวดั ดชันี MSCI Vietnam Net Total Return USD Index 

(100%) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียน เพื่อเทียบกบัค่าสกุล

เงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 

Website https://www.kasikornasset.com/th/mutual-fund/fund-

template/Pages/K-VIETNAM.aspx 

 

วตัถปุระสงคข์องกองทุนหลกั 

กองทุนมีวตัถุประสงคท่ี์จะตอบสนองผูล้งทุนท่ีตอ้งการผลตอบแทนท่ีจะไดร้บัจากการ

ลงทุนในตราสารแห่งทุนท่ีมีความเกี่ยวขอ้งกบัประเทศเวียดนาม หรือตราสารอื่นใดท่ี

ไดร้บัผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรพัยสิ์นส่วนใหญ่มาจากการ

เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศดงักล่าว 

 

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลกั 

กองทุนมีนโยบายท่ีเน้นลงทุนในตราสารทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยใ์น

ประเทศเวียดนามและ/หรือท่ีด าเนินธุรกิจหรือไดร้บัผลประโยชน์จากการเติบโตทาง

เศรษฐกิจหรือทรพัยสิ์นส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกจิของประเทศเวียดนาม 

และ/หรือตราสารทุนของผูป้ระกอบการเวียดนามท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์

ประเทศอื่น รวมทั้งหน่วย CIS หน่วย property หน่วย infra และ/หรือกองทุน ETF ท่ี

เน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนามตามท่ีประกาศ ก.ล.ต. ก าหนด หรือท่ีจะ

ประกาศเพิ่มเติมในภายหลงั โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยอาจป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนตามดุลย

พินิจของผูจ้ดัการกองทุน  

 

https://www.kasikornasset.com/th/mutual-fund/fund-template/Pages/K-VIETNAM.aspx
https://www.kasikornasset.com/th/mutual-fund/fund-template/Pages/K-VIETNAM.aspx
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ส าหรบัการลงทุนส่วนท่ีเหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหน้ีกึ่ง

ทุน ตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หน่วย CIS หน่วย property หน่วย infra นอกเหนือจากท่ี

ระบุขา้งตน้และหรือหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นทั้งในและ

ต่างประเทศท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต. 

  

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

(Efficient Portfolio Management) ตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กว่าท่ี

สามารถลงทุนได ้(Non–Investment Grade) และ/หรือตราสารหน้ีท่ีไม่ไดร้บัการจดั

อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) รวมทั้ง อาจลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์มิไดจ้ด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) แต่จะไม่ลงทุนในตราสารท่ีมี

ลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

 

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยของกองทุนหลกั 

- ค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด : ไม่เกินรอ้ยละ 4.8685 ต่อปีของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

- ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี : ไม่เกินรอ้ยละ 3.2100 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์น

ทั้งหมดของกองทุน หกัมลูค่าหน้ีสินทั้งหมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

- ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี : ไม่เกินรอ้ยละ 0.2675 ต่อปีของมลูค่า

ทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมลูค่าหน้ีสินทั้งหมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ทั้งน้ี ค่าธรรมเนียม

ผูดู้แลผลประโยชน์ดงักล่าวไดร้วมค่าธรรมเนียมการรบัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ

แลว้ 

- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี : ไม่เกินรอ้ยละ 0.3210 ต่อปีของ

มลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมลูค่าหน้ีสินทั้งหมดเวน้แต่ค่าธรรมเนียมการ

จดัการ คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 
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ความเสี่ยงของกองทุนหลกั 

1) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตา่งประเทศ (Country and Political Risk) 

เน่ืองจากกองทุนหลกัมีฐานะการลงทุนกระจุกตวัอยูใ่นประเทศเวียดนาม ท าใหก้าร

เปล่ียนแปลงทางการเมืองและความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกจิ รวมถึงขอ้จ ากดั

ทางดา้นกฎหมาย และ การท าธุรกรรมทางการเงินของประเทศดงักล่าว อาจส่งผลต่อ

ราคาของมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีความผนัผวนเพิ่มมากขึ้ น 

 

2) ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์(Market Risk) เป็นความ

เส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของปัจจยัต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สงัคมและ

การเมืองของประเทศท่ีลงทุน สถานการณข์องตลาดเงินตลาดทุน อตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ซ่ึงอาจจะมผีลกระทบต่อราคาของตราสารท่ีกองทุนหลกัลงทุนไว ้

และส่งผลใหม้ลูคา่หน่วยลงทุนมีความผนัผวน 

 

3) ความเสี่ยงจากการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) คือความ

เส่ียงท่ีราคาหุน้อาจเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจากผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน

ของบริษัทผูอ้อกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการท าก าไรของบริษัทผูอ้อกตราสาร

ท่ีกองทุนหลกัลงทุนไว ้

 

4) ความเสี่ยงจากกฎขอ้บงัคบัตา่งๆ (Regulatory Risk) การลงทุนในตลาด

ต่างประเทศมกัจะเผชิญกบัความเส่ียงอนัเน่ืองจากหลายปัจจยั เช่น ความผนัผวนของ

อตัราแลกเปล่ียน ความผนัผวนของตลาด การเขา้แทรกแซงภาคเอกชนของรฐับาล 

ขอ้จ ากดัเร่ืองการเขา้ถึงขอ้มลูและการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเขม้งวด นโยบายภาษีของแต่ละ

ประเทศ กฎขอ้บงัคบัต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัย ์ความไม่มัน่คงทางการเมืองและภาวะ

เศรษฐกิจในระดบัประเทศและระดบัภูมิภาค ขอ้จ ากดัหรือกฎหมายหรือมาตรการ
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ควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อหรือเงินฝืด 

รวมถึงความไม่พรอ้มของระบบการช าระราคาและ/หรือผูดู้แลผลประโยชน์ เป็นตน้ 

 

5) ความเสี่ยงจากขอ้จ  ากดัการน าเงินลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk) เป็น

ความเส่ียงท่ีรฐับาลของประเทศท่ีกองทุนหลกัเขา้ไปลงทุนอาจออกมาตรการในภาวะท่ี

เกิดวิกฤตการณท่ี์ไม่ปกติ หรือเกิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ การเมืองหรือ

สงัคม ท าใหก้องทุนหลกัไม่สามารถน าเงินกลบัเขา้มาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลใหผู้ ้

ลงทุนอาจไดร้บัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าชา้กว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้

ในหนังสือช้ีชวน 

 

6) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) ซ่ึงเกิดขึ้ นจาก

การท่ีกองทุนหลกัไม่สามารถจ าหน่ายหลกัทรพัยท่ี์ลงทุนไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมและ

ภายในระยะเวลาอนัสมควร หรือตลาดหลกัทรพัยท่ี์กองทุนหลกัท าการซ้ือขาย

หลกัทรพัยอ์าจจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือขายเน่ืองจากสภาวะตลาดในขณะน้ัน ซ่ึงอาจส่งผล

กระทบต่อมลูค่าหน่วยลงทุนได ้

7) ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) เป็นความเส่ียงจากการ

ลงทุนในต่างประเทศท าใหก้องทุนมีความเส่ียงจากการเคล่ือนไหวของเงินตรา

ต่างประเทศซ่ึงเกิดจากปัจจยัต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลก ปัจจยัพื้ นฐานทาง

เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ นโยบายการเงินและการคลงั เสถียรภาพทางการเมืองทั้ง

ในและนอกประเทศ การเก็งก าไรค่าเงิน เป็นตน้ 

ทั้งน้ี หากกองทุนหลกัมีการเปล่ียนแปลงขอ้มลูขา้งตน้ใดๆ ซ่ึงบริษัทจดัการเห็นว่าไม่มี

นัยส าคญั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงขอ้มลูดงักล่าวเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

กองทุนหลกั 
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4. การบรหิารจดัการ

กองทุน 

กลยทุธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการ

เคล่ือนไหวสูงกวา่ดชันีช้ีวดั (active management) 

กลยทุธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) : กองทุนไทยมุ่งหวงัใหผ้ล

ประกอบการเคล่ือนไหวตามกองทุนหลกั ส่วนกองทุนหลกัมุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการ

เคล่ือนไหวสูงกวา่ดชันีช้ีวดั (active management) 

7. การรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน โดยมีมลูค่าขัน้ต า่ในการสัง่

ขายคืนตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือ

ยกเวน้มลูค่าขัน้ต า่ในการสัง่ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ัง่ขายคืน

หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามระยะเวลาการถือครอง

หน่วยลงทุน ตามช่องทางการซ้ือขาย หรือตามเง่ือนไขอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจ

ก าหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีรองรบับริการต่างๆ ของ

บริษัทจดัการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงบริษัท

จดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ อยา่งไรก็ตาม 

บริษัทจดัการอาจใหท้ ารายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีมลูค่าขัน้ต า่น้อยกวา่ท่ี

ก าหนดในบางกรณีได ้เพื่อรองรบัรายการส่งเสริมการขายหรือบริการของบริษัท

จดัการ โดยขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจะท าการรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนทุกวนัท าการซ้ือขาย ตามเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวนส่วน

สรุปขอ้มลูส าคญั  

 

โดยวนัท าการซ้ือขายในท่ีน้ี หมายถึง วนัท าการปกติของบริษัทจดัการ และไม่เป็น

วนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกิจจดัการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในท านอง

เดียวกนักบัธุรกจิจดัการกองทุน และผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้งในต่างประเทศ ซ่ึง

จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา ซ่ึงวนัหยุดท าการดงักล่าวหมายรวมถึง วนัหยุด

ท าการของกองทุนต่างประเทศ วนัหยุดท าการของประเทศและ/หรือตลาด

หลกัทรพัยท่ี์กองทุนลงทุนและ/หรือท่ีกองทุนต่างประเทศจดทะเบียนซ้ือขาย และ/

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

วนัท าการ หมายถึง วนัท าการปกติของบริษัทจดัการ และไม่เป็นวนัหยุดท าการของผู ้

ประกอบธุรกิจจดัการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการ

จดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้งในต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบ

ต่อการช าระราคา ซ่ึงวนัหยุดท าการดงักล่าวหมายรวมถึง วนัหยุดท าการของกองทุน

หลกั วนัหยุดท าการของประเทศและ/หรือตลาดหลกัทรพัยท่ี์กองทุนลงทุนและ/หรือท่ี

กองทุนหลกัจดทะเบียนซ้ือขาย และ/หรือ วนัหยุดท าการของตวัแทนรบัค าสัง่ซ้ือขาย 

วนัหยุดท าการของธนาคารต่างประเทศหรือประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ และ/หรือวนัหยุดท าการอื่นใดท่ีจะประกาศเพิ่มเติม ซ่ึงถือเป็นวนั

ท าการซ้ือขายของกองทุน 

 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจะท าการรบัซื้ อ

คืนหน่วยลงทุนทุกวนัท าการซ้ือขาย ตามเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวนส่วนสรุป

ขอ้มลูส าคญั  

 

ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน โดยมีมลูค่าขัน้ต า่ในการสัง่ขาย

คืนตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้

มลูค่าขัน้ต า่ในการสัง่ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ัง่ขายคืนหรือ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วย

ลงทุน ตามช่องทางการซ้ือขาย หรือตามเง่ือนไขอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจก าหนดขึ้ น

เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีรองรบับริการต่างๆ ของบริษัทจดัการ

และ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงบริษทัจดัการจะประกาศให้

ผูล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจใหท้ า

หมายเหตุ เพิ่มนิยามวนัท าการใหช้ดัเจน  
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หรือ วนัหยุดท าการของตวัแทนรบัค าสัง่ซ้ือขาย วนัหยุดท าการของธนาคาร

ต่างประเทศหรือประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และ/

หรือวนัหยุดท าการอืน่ใดท่ีจะประกาศเพิ่มเติม    

รายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีมลูค่าขัน้ต า่น้อยกวา่ท่ีก าหนดในบางกรณีได ้เพื่อ

รองรบัรายการส่งเสริมการขายหรือบริการของบริษัทจดัการ โดยขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจ

ของบริษัทจดัการ 

   

การช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้ายคืนภายใน 5 วนัท าการ

นับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท าการท่ีค านวณราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุน

และราคาหน่วยลงทุน โดยมิใหนั้บรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการ

กองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผู ้

ประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้งในต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา ซ่ึง

วนัหยุดท าการดงักล่าวหมายรวมถึง วนัหยุดท าการของกองทุนหลกั วนัหยุดท าการ

ของประเทศและ/หรือตลาดหลกัทรพัยท่ี์กองทุนลงทุนและ/หรือท่ีกองทุนหลกัจด

ทะเบียนซ้ือขาย และ/หรือวนัหยุดท าการของตวัแทนรบัค าสัง่ซ้ือขาย วนัหยุดท าการ

ของธนาคารต่างประเทศหรือประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ และ/หรือวนัหยุดท าการอื่นใดท่ีจะประกาศเพิ่มเติม ทั้งน้ี บริษัทจดัการ

จะช าระเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชีกองทุน และ/หรือ

วิธีการอื่นใดท่ีบริษัทจดัการยอมรบัเพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนใน

อนาคต เช่น E-Wallet เป็นตน้ ทั้งน้ี กรณีท่ีบริษัทจดัการจดัใหม้ีช่องทางการรบัช าระ

เงินค่าขายคืนเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทราบล่วงหน้าในเวบ็ไซตข์อง

บริษัทจดัการ 

9. เครื่องมือบรหิาร

ความเสี่ยงสภาพคล่อง

ของกองทุนรวม 

ไม่มีเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง กรณีเป็นกองทุนรวม feeder fund 

และ fund of funds 

 

เพิ่ม 

- เครื่องมือการก าหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ย 

ค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไมเ่ป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่ก าหนด 

(liquidity fee) :  

… 

หมายเหตุ หวัขอ้ การช าระเงินคา่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน เป็นการน าขอ้ความจากโครงการเดิมกลบัมาใส่ 
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กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee 

บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใช้

เคร่ืองมือน้ี โดยจะเรียกเก็บในอตัราท่ีไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางก าหนดไวใ้นหนังสือ

ช้ีชวน ซ่ึงมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการ

ก าหนด 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการด าเนินการ ในกรณีท่ีกองทุน

ปลายทางมีการเปล่ียนแปลงเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของ

กองทุนอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือ

ของกองทุนปลายทางได ้

… 

การปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขาย

ทรพัยส์ินของกองทุนรวม (swing pricing) 

… 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing 

pricing บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใช้

เคร่ืองมือน้ี โดยจะพิจารณาใช้อัตรา Swing Factor ในอัตราท่ีไม่เกินกว่าท่ีกองทุน
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ปลายทางก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบาย

และแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการด าเนินการ ในกรณีท่ีกองทุน

ปลายทางมีการเปล่ียนแปลงเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของ

กองทุนอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือ

ของกองทุนปลายทางได ้

… 

ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของ

กองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) 

… 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs 

บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือ ADLs ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใช้

เคร่ืองมือน้ี โดยจะพิจารณาก าหนดอตัรา ADLs ไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางก าหนดไว้

ในหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัท

จดัการก าหนด 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการด าเนินการ ในกรณีท่ีกองทุน

ปลายทางมีการเปล่ียนแปลงเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 
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2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของ

กองทุนอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือ

ของกองทุนปลายทางได ้

… 

- การก าหนดเง่ือนไขหรือขอ้จ  ากดัในการรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่นการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) 

... 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice 

period บริษัทจดัการสามารถจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทางได ้

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ Notice Period ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใช้

เคร่ืองมือน้ี โดยจะก าหนดระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้บริษัทจดัการล่วงหน้า ไม่เกินกว่าท่ีกองทุน

ปลายทางก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบาย

และแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการด าเนินการ ในกรณีท่ีกองทุน

ปลายทางมีการเปล่ียนแปลงเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของ

กองทุนอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือ

ของกองทุนปลายทางได ้

… 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) 

... 
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หวัขอ้ เดิม ใหม ่

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption 

gate บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมี

การใช้เคร่ืองมือน้ี โดยจะก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต า่กว่าท่ีกองทุน

ปลายทางก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน และก าหนดระยะเวลาท่ีจะใชเ้พดานการขายคืน

หน่วยลงทุนไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีหลกัการในการ

พิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการด าเนินการ ในกรณีท่ีกองทุน

ปลายทางมีการเปล่ียนแปลงเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของ

กองทุนอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอยา่ง ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือ

ของกองทุนปลายทางได ้

… 

 

 

 

 

 

 



ตารางเปรียบเทียบการแกไ้ขโครงการกองทุนเปิดเค เวียดนาม หุน้ทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ 

 

14 

 

หวัขอ้ เดิม ใหม ่

ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการ 

19. การเลิกกองทุนรวม เง่ือนไขในการเลิกกองทุน 

(1) หากปรากฏว่ากองทุนมีมลูค่าหน่วยลงทุนหรือมีผูถื้อหน่วยลงทุนหรือมีการ

ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนดงัน้ี 

(1.1) จ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวนัท าการใด 

(1.2) มลูค่าหน่วยลงทุนท่ีขายไดแ้ลว้ทั้งหมดโดยค านวณตามมลูค่าท่ีตราไวข้อง

หน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกวา่ 500 ลา้นบาทในวนัท าการใดและบริษัทจดัการ

ประสงคจ์ะเลิกกองทุน 

(1.3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วนัใดวนัหน่ึงเกินกว่าสองในสามของจ านวน

หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการซ้ือขายหน่วย

ลงทุนใดติดต่อกนัคิดเป็นจ านวนเกินกว่าสองในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ี

จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจไม่ด าเนินการเลิกกองทุนท่ีตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้น

ขอ้ (1)(1.3)(ก) หรือขอ้ (1)(1.3)(ข) ได ้หากบริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มี

ความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถื้อ

หน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู ่เน่ืองจากกองทุนยงัคงมีทรพัยสิ์นคงเหลือท่ีมีคุณภาพและมี

สภาพคล่องอยา่งเพียงพอ และผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยูจ่ะไม่ไดร้บัผลกระทบจาก

การขายคืนน้ัน 

(ค) เมื่อปรากฏขอ้เท็จจริงท่ีบริษัทจดัการพจิารณาแลว้มีความเช่ือโดยสุจริตและ

สมเหตุสมผลวา่จะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามขอ้ (1)(1.3)(ก) หรือขอ้ 

(1)(1.3)(ข) และการเลิกกองทุนจะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม 

... 

เง่ือนไขในการเลิกกองทุน 

(1) หากปรากฏว่ากองทุนมีมลูค่าหน่วยลงทุนหรือมีผูถื้อหน่วยลงทุนหรือมีการขายคืน

หน่วยลงทุนเป็นจ านวนดงัน้ี 

(1.1) จ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวนัท าการใด 

(1.2) มลูค่าหน่วยลงทุนท่ีขายไดแ้ลว้ทั้งหมดโดยค านวณตามมลูค่าท่ีตราไวข้องหน่วย

ลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 500 ลา้นบาทในวนัท าการใดและบริษัทจดัการประสงคจ์ะ

เลิกกองทุน 

... 

 


