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รายละเอียดโครงการจดัการ 

1. ขอ้มูลทัว่ไป ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท ไฮยลีด ์2024A หา้มขายผู้

ลงทุนรายยอ่ย 

ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) : K Fixed-Dated High Yield 2024A Fund Not for 

Retail Investors 

ช่ือยอ่โครงการ : KHY24A-UI 

... 

การกาํหนดอายโุครงการ : 4 ปี 6 เดือน 0 วนั 

เง่ือนไข (อายโุครงการ) : ไม่ตํา่กวา่ 4 ปี 5 เดือน ไม่เกินกว่า 4 ปี 7 เดือน 

รายละเอียดเพ่ิมเติมเง่ือนไข (อายโุครงการ) :  

ประมาณ 4 ปี 6 เดือน โดยไม่ตํา่กวา่ 4 ปี 5 เดือน และไม่เกิน 4 ปี 7 เดือน นับ

จากวนัท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.รบัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุน

รวมเง่ือนไขอื่น ๆ : บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะยุติการเสนอขายและคืนเงินใหก้บัผู้

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือเลิกกองทุนโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของกองทุนและผูล้งทุน

เป็นสาํคญั ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณอ์ยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอยา่งดงัต่อไปน้ี 

... 

วตัถปุระสงคข์องโครงการ : 

กองทุนมีวตัถุประสงคท่ี์จะตอบสนองผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษท่ีมี

ความเขา้ใจในทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุนและรบัความเส่ียงไดสู้งมากกว่าผูล้งทุน

ทัว่ไป เน่ืองจากกองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือตํา่

กว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) หรือท่ีไม่มีการจดัอนัดบั

ความน่าเช่ือถือ (Unrated) โดยกองทุนจะมุ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน

ต่างประเทศคือ กองทุน Lombard Odier Funds IV – K Income 2025, (USD) I D 

ซ่ึงมีวตัถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทุนท่ีเหมาะสมกบัผูล้งทุนท่ีตอ้งการ

ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งหน้ีในตลาดเกิดใหม่ทัว่โลก 

ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยลีด ์B หา้มขายผูล้งทุนราย

ยอ่ย 

ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) : K Asia High Yield B Fund Not for Retail 

Investors 

ช่ือยอ่โครงการ : K-AHYB-UI 

... 

การกาํหนดอายโุครงการ : ไม่กาํหนด 

เง่ือนไข (อายโุครงการ) : - 

รายละเอียดเพ่ิมเติมเง่ือนไข (อายโุครงการ) : - 

... 

วตัถปุระสงคข์องโครงการ : 

กองทุนมีวตัถุประสงคท่ี์จะตอบสนองผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษท่ีมี

ความเขา้ใจในทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุนและรบัความเส่ียงไดสู้งมากกว่าผูล้งทุน

ทัว่ไป เน่ืองจากกองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือตํา่

กว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) หรือท่ีไม่มีการจดัอนัดบั

ความน่าเช่ือถือ (Unrated) โดยกองทุนจะมุ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน

ต่างประเทศคือ กองทุน LO Funds – Asia Diversified High Yield Bond, (USD), NA 

ซ่ึงมีวตัถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทุนท่ีเหมาะสมกบัผูล้งทุนท่ีตอ้งการ

ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งหน้ีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
 

2. ประเภทกองทุน ช่ือกองทุนหลกั (กรณี Feeder Fund) : Lombard Odier Funds IV – K Income 

2025, (USD) I D 

ช่ือกองทุนหลกั (กรณี Feeder Fund) : LO Funds – Asia Diversified High Yield 

Bond, (USD), NA  
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ประเทศท่ีกาํกบัดแูลการเสนอขาย : ลกัเซมเบิรก์ ( LUXEMBOURG ) 

ประเภทการลงทุนตามลกัษณะพิเศษอ่ืน ๆ : 

- กองทุน buy & hold 

... 

รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพิเศษ : 

กองทุนมีนโยบายท่ีจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเนน้ลงทุนในหน่วย

ลงทุนของกองทุน Lombard Odier Funds IV – K Income 2025, (USD) I D 

(กองทุนหลกั) ในอตัราส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลกัมีนโยบายลงทุนในตราสารหน้ี ทั้ง

ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนไดแ้ละตํา่กว่าอนัดบัท่ี

สามารถลงทุนได ้และตราสารหน้ีท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ โดยเน้น

ลงทุนในตราสารหน้ีภาคเอกชน และอาจลงทุนบางส่วนในตราสารหน้ีภาครฐัเพือ่ 

การบริหารสภาพคล่อง ซ่ึงจะมุ่งลงทุนในตราสารหน้ีจากหลากหลายกลุ่ม

อุตสาหกรรมในประเทศตลาดเกิดใหม่ทัว่โลก 

 

กองทุนหลกัดงักล่าวเป็นกองทุนในกลุ่ม Lombard Odier Funds IV ท่ีจดทะเบียนใน

ประเทศลกัเซมเบอรก์ (Luxembourg) และจดัตั้งและจดัการโดย Lombard Odier 

Funds (Europe) S.A. รวมถึงเป็นกองทุนท่ีอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของ 

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ภายใตก้ฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งของประเทศลกัเซมเบอรก์ (Luxembourg) ซ่ึงเป็นสมาชิกสามญัของ 

International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิไดเ้ป็น

กองทุนรวมประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(hedge fund)  

 

กองทุน Lombard Odier Funds IV – K Income 2025 (กองทุนหลกั) แบ่งหน่วย

ลงทุนท่ีเสนอขายออกเป็นคลาส (Class) ซ่ึงจะแตกต่างกนัท่ีรายละเอียดต่างๆ เช่น 

มลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ซ้ือและมลูค่าคงเหลือขัน้ตํา่ โครงสรา้งอตัราค่าธรรมเนียม 

สกุลเงิน คุณสมบติัของผูล้งทุน หรือลกัษณะอื่นๆ ทั้งน้ี กองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท ไฮ

ยลีด ์2024A หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย จะลงทุนใน Class I D ซ่ึงเป็น Class 

ประเทศท่ีกาํกบัดแูลการเสนอขาย : ลกัเซมเบิรก์ ( LUXEMBOURG ) 

เป็นกองทุน UCITS : 

ประเภทการลงทุนตามลกัษณะพิเศษอ่ืน ๆ : 

... 

รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพิเศษ : 

กองทุนมีนโยบายท่ีจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเนน้ลงทุนในหน่วย

ลงทุนของกองทุน LO Funds – Asia Diversified High Yield Bond, (USD), NA 

(กองทุนหลกั) ในอตัราส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลกัมีนโยบายลงทุนในพนัธบตัร ตรา

สารหน้ีทั้งท่ีจ่ายดอกเบ้ียแบบคงท่ีหรือลอยตวั หุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูท่ี้มีใบสาํคญั

แสดงสิทธิในตราสารท่ีเปล่ียนมือได ้และตราสารหน้ีระยะสั้นท่ีมีอนัดบัความ

น่าเช่ือถือตํา่กว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทุนไดห้รือเทียบเท่า ซ่ึงตราสารดงักล่าวออก

หรือคํ้าประกนัโดยหน่วยงานภาครฐัหรือเอกชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึง

องคก์รท่ีจดัตั้งหรือดาํเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (รวมถึงประเทศญ่ีปุ่นและ

ออสเตรเลีย) 

 

กองทุนหลกัดงักล่าวเป็นกองทุนในกลุ่ม Lombard Odier Funds ท่ีจดทะเบียนใน

ประเทศลกัเซมเบิรก์ (Luxembourg) และจดัตั้งและจดัการโดย Lombard Odier 

Funds (Europe) S.A. รวมถึงเป็นกองทุนท่ีอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของ 

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ภายใตก้ฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งของประเทศลกัเซมเบิรก์ (Luxembourg) ซ่ึงเป็นสมาชิกสามญัของ 

International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิไดเ้ป็น

กองทุนรวมประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(hedge fund)  

 

กองทุน LO Funds – Asia Diversified High Yield Bond (กองทุนหลกั) แบ่งหน่วย

ลงทุนท่ีเสนอขายออกเป็นคลาส (Class) ซ่ึงจะแตกต่างกนัท่ีรายละเอียดต่างๆ เช่น 

มลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ซ้ือและมลูค่าคงเหลือขัน้ตํา่ โครงสรา้งอตัราค่าธรรมเนียม 

สกุลเงิน คุณสมบติัของผูล้งทุน หรือลกัษณะอื่นๆ ทั้งน้ี กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮ
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สาํหรบัผูล้งทุนสถาบนั และมีการจ่ายผลตอบแทนสมํา่เสมอ โดยบริษัทจดัการขอ

สงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเปล่ียนแปลง Class ท่ีลงทุน โดยคาํนึงถึงและรกัษา

ผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสาํคญัและไม่ถือวา่เป็นการดาํเนินงานท่ีผิดไป

จากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ และบริษัท

จดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ 

... 

ทั้งน้ี การดาํรงอตัราส่วนการลงทุนในกองทุนหลกั หรืออตัราส่วนการลงทุนใน

ต่างประเทศตามท่ีระบุไวข้า้งตน้จะไม่นํามาบงัคบัใชใ้นช่วงเวลา 

ระหว่างรอการลงทุน ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 30 วนั นับแต่วนัท่ีจดทะเบียนกอง

ทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม และช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทุน 

... 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพจิารณาเห็นว่าการลงทุนใน กองทุน Lombard Odier Funds 

IV – K Income 2025, (USD) I D ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ  

1) กรณีท่ีผลตอบแทนของกองทุนหลกัตํา่กว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ท่ีมี

นโยบายการลงทุนใกลเ้คียงกนัอยา่งมีนัยสาํคญัหรือติดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน 

หรือ 

... 

ในกรณีท่ีกองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท ไฮยลีด ์2024A หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย มีการ

ลงทุนในกองทุนหลกัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนหลกั 

และกองทุนหลกัมีมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

บริษัทจดัการจะดาํเนินการตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

... 

ลกัษณะสาํคญัของ กองทุน Lombard Odier Funds IV – K Income 2025: 

ช่ือกองทนุหลกั  Lombard Odier Funds IV – K Income 2025 

Share  Class I D 

วนัท่ีจดัตัง้กองทนุ  *** 

ยลีด ์B หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย จะลงทุนใน Class NA ซ่ึงเป็น Class สาํหรบัผู้

ลงทุนสถาบนัและไม่จ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพจิารณา

เปล่ียนแปลง Class ท่ีลงทุน โดยคาํนึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วย

ลงทุนเป็นสาํคญัและไม่ถือวา่เป็นการดาํเนินงานท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ 

โดยถือวา่ไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ และบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

... 

 

 

 

 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพจิารณาเห็นว่าการลงทุนใน กองทุน LO Funds – Asia 

Diversified High Yield Bond, (USD), NA ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ  

1) กรณีท่ีผลตอบแทนของกองทุนหลกัตํา่กว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ท่ีมี

นโยบายการลงทุนใกลเ้คียงกนัอยา่งมีนัยสาํคญัหรือติดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน 

หรือ  

... 

ลกัษณะสาํคญัของ กองทุน LO Funds – Asia Diversified High Yield Bond, 

(USD), NA :  

ช่ือกองทุนหลกั 
LO Funds – Asia Diversified High Yield 

Bond 

Share Class Class NA 

วนัท่ีจดัตั้งกองทุน 17 สิงหาคม 2565 

ประเภทกองทุน กองทุนตราสารหน้ี 

อายโุครงการ ไม่กาํหนด 

สกุลเงิน สกุลเงินดอลลารส์หรฐั (USD) 

บริษทัจดัการ Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 
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ประเภทกองทนุ  กองทนุตราสารแหง่หนี ้

สกลุเงิน  สกลุเงินดอลลารส์หรฐั (USD) 

การจา่ยผลตอบแทน  จ่ายผลตอบแทนทกุ 3 เดือน 

บรษัิทจดัการ  Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 

ISIN *** 

ตวัชีว้ดั  ไมม่ี 

Website  https://am.lombardodier.com/funds 

 

ทั้งน้ี กองทุน Lombard Odier Funds IV – K Income 2025 (กองทุนหลกั) 

สามารถเลิกกองทุนก่อนปี 2568 ได ้เม่ือกองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท ไฮยลีด ์2024A 

หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย ครบอายุโครงการ 

 

วตัถุประสงคก์ารลงทุนของกองทุนหลกั 

เพื่อสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนตราสารหน้ีในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ทัว่โลก 

 

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลกั 

กองทุนหลกัมีนโยบายลงทุนในพนัธบตัร ตราสารหน้ีท่ีจ่ายดอกเบ้ียแบบคงท่ีหรือ

ลอยตวั ตราสารหน้ีระยะสั้นของภาคเอกชน และ/หรือภาครฐั และ/หรือองคก์รท่ี

จดัตั้งหรือสนับสนุนโดยรฐับาลในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ รวมถึงองคก์รท่ี

รวมกลุ่มธุรกิจหรือทาํธุรกิจหลกัอยูใ่นกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ ซ่ึงกองทุนหลกั

เน้นลงทุนในตราสารสกุลเงินดอลลารส์หรฐั และอาจลงทุนเต็มจาํนวนในเงินสด

และตราสารเทียบเท่าเงินสด รวมถึงตราสารหน้ีท่ีมีสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัเป็น

หลกัประกนั (Mortgage-backed securities) หรือตราสารหน้ีท่ีมีสินทรพัยอ์ื่น 

เป็นหลกัประกนั (Asset-backed securities) ซ่ึงจะลงทุนไม่เกินรอ้ยละ 10 ของ

การลงทุนในเงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสด ทั้งน้ี สดัส่วนการลงทุนในเงินสด

และตราสารเทียบเท่าเงินสดจะเพิ่มขึ้ นเม่ือใกลค้รบอายุกองทุน กองทุนหลกัจะ

ISIN LU2502199974 

ตวัช้ีวดั 
ดชันี JP Morgan JACI Non-Investment 

Grade Total Return 

Website https://am.lombardodier.com/funds  

  

วตัถุประสงคก์ารลงทุนของกองทุนหลกั  

เพื่อสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนตราสารหน้ีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

 

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลกั  

กองทุนหลกัมีนโยบายลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารดงัต่อไปน้ี 

1) พนัธบตัร ตราสารหน้ีทั้งท่ีจา่ยดอกเบ้ียแบบคงท่ีหรือลอยตวั หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

หุน้กูท่ี้มีใบสาํคญัแสดงสิทธิในตราสารท่ีเปล่ียนมือได ้และตราสารหน้ีระยะสั้นท่ีมี

อนัดบัความน่าเช่ือถือตํา่กวา่อนัดบัท่ีสามารถลงทุนไดห้รือเทียบเท่า ซ่ึงตราสาร

ดงักล่าวออกหรือคํา้ประกนัโดยหน่วยงานภาครฐัหรือเอกชนในภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิก รวมถึงองคก์รท่ีจดัตั้งหรือดาํเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (รวมถึง

ประเทศญ่ีปุ่นและออสเตรเลีย) ซ่ึงกองทุนหลกัเน้นลงทุนในตราสารสกุลเงิน

ดอลลารส์หรฐั 

2) สกุลเงิน (รวมถึงสกุลเงินของประเทศตลาดเกิดใหม่)  

3) เงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสด (รวมถึงตราสารหน้ีระยะสั้นท่ีมีสินทรพัย์

อื่นเป็นหลกัประกนั (Asset-backed securities) หรือตราสารหน้ีท่ีมีสินเช่ือท่ีอยู่

อาศยัเป็นหลกัประกนั (Mortgage-backed securities) ซ่ึงจะลงทุนไม่เกินรอ้ยละ 

10 ของการลงทุนในเงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสด) ทั้งน้ี กองทุนอาจถือเงิน

สดและตราสารเทียบเท่าเงินสดเพื่อเป้าหมายการลงทุนหรือในกรณีท่ีสภาวะตลาด

ไม่ปกติ 

 

กองทุนหลกัจะลงทุนภายใตอ้ตัราส่วนดงัน้ี 

(1) กองทุนหลกัอาจลงทุนในกองทุน UCIs ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 10 ของมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

https://am.lombardodier.com/funds
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พิจารณาสดัส่วนการลงทุนตามหมวดอุตสาหกรรมหรือภูมิภาค และอายุตราสาร

ตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนหลกั ซ่ึงอาจมีการกระจุกตวัของผูอ้อกตราสาร 

กองทุนหลกัจะพิจารณาตราสารท่ีลงทุนจากการวิเคราะหปั์จจยัพื้ นฐานของผูอ้อก

ตราสาร โดยมิไดค้าํนึงถึงอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสารน้ันๆ 

กองทุนหลกัอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงและเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ทั้งน้ี กองทุนหลกัใช ้Commitment Method 

และ Gross Method ในการคาํนวณฐานะการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า โดย

กองทุนหลกัสามารถเพิ่มสถานะการลงทุนใหมี้มลูค่าสูงกว่ามลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุน (Level of Leverage) ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 250 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุน สาํหรบั Commitment Method และไม่เกินรอ้ยละ 200 ของมลูค่าทรพัยสิ์น

สุทธิของกองทุน สาํหรบั Gross Method 

กองทุนหลกัอาจกูย้มืเงินเพื่อบริหารสภาพคล่องในการรองรบัการชาํระค่ารบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนและ/หรือระหวา่งรอการไดร้บัเงินค่าขายหน่วยลงทุน และ/หรือเพื่อ

เพิ่มสถานะการลงทุน ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 25 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

 

ค่าธรรมเนียมของกองทุน Lombard Odier Funds IV – K Income 2025, (USD) I D: 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน: ไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

เก็บจริง ยกเวน้ 

• ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน: ไม่เกินรอ้ยละ 0.00 ของมลูค่าหน่วย

ลงทุน 

• ค่าธรรมเนียมการจดัการ: ไม่เกินรอ้ยละ 0.50 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุน 

เก็บจริงรอ้ยละ 0.30 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

• ค่าใชจ้่ายทั้งหมด: ไม่เกินรอ้ยละ 0.50 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

(ขอ้มลู ณ เดือนมกราคม 2562) 

ความเส่ียงของกองทุนหลกั 

1) ความเส่ียงจากการขายคืนหน่วยลงทุน 

(2) กองทุนหลกัอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือระดบั BBB- ไม่

เกินรอ้ยละ 50 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

(3) กองทุนหลกัอาจลงทุนในหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้กูท่ี้มีใบสาํคญัแสดงสิทธิใน

ตราสารท่ีเปล่ียนมือได ้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

(4) กองทุนหลกัอาจลงทุนในหุน้กูแ้ปลงสภาพแบบมีเง่ือนไข (Coco Bonds) ไดไ้ม่

เกินรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

(5) กองทุนหลกัอาจลงทุนในตราสารหน้ีของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ 

(Emerging Market) นอกเหนือจากในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (รวมถึงประเทศญ่ีปุ่น

และออสเตรเลีย) ไดไ้ม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

 

กองทุนหลกัอาจลงทุนในสกุลเงินของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging 

Market) รวมถึงสกุลเงินของประเทศจีน (ทั้ง CNH และ CNY) โดยกองทุนหลกัอาจ

ลงทุนตราสารหน้ีในตลาด China Interbank Bond Market (CIBM) ผ่าน Bond 

Connect ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 25 ของพอรต์การลงทุน 

 

กองทุนหลกัอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัความ

เส่ียง (Hedging) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 

Portfolio Management) 

ค่าธรรมเนียมของกองทุน LO Funds – Asia Diversified High Yield Bond, (USD), 

NA :  

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน: ไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

• ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน: ไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วย

ลงทุน  

• ค่าธรรมเนียมการจดัการ: ไม่เกินรอ้ยละ 0.75 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุน  

• ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการ (FROC): ไม่เกินรอ้ยละ 0.31 ต่อปีของมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 
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หากมีการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนมาก กองทุนหลกัจาํเป็นตอ้งขาย

หลกัทรพัยท่ี์ถืออยูเ่ร็วกวา่ท่ีประสงคไ์ว ้ซ่ึงส่งผลกระทบทางลบต่อทั้งมลูค่าหน่วย

ลงทุนท่ีถูกขายคืนและท่ีคงเหลืออยูใ่นกองทุน ทั้งน้ี การลดลงของมลูค่าทรพัยสิ์น

สุทธิของบริษัทจดัการกองทุนหลกัอาจทาํใหผู้จ้ดัการกองทุนหลกัไม่สามารถลงทุน

เพื่อเพิ่มผลตอบแทนหรือกูคื้นผลขาดทุนตามท่ีคาดหวงัได ้ดงัน้ัน การลงทุนใน

กองทุนหลกัอาจไม่เหมาะกบัผูล้งทุนท่ีตอ้งการสภาพคล่อง เน่ืองจากสิทธิในการ

ขายคืนหน่วยลงทุนและความถ่ีในการเปิดรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนถูกจาํกดั 

2) ความเส่ียงจากความผนัผวนของตลาด 

ความผนัผวนของตลาดอาจทาํใหก้องทุนหลกัขาดทุน อนัเน่ืองมาจากปัจจยัต่างๆ 

เช่น การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย เหตุการณท์างเศรษฐกิจและการเมือง 

นโยบายทางการเงินและการคลงั และการควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน 

3) ความเส่ียงจากอตัราภาษี 

เน่ืองจากผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรพัยบ์างประเภทอาจถูกจดัเก็บภาษี

หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ซ่ึงกฎหมายภาษีและวธีิปฏบิติัในการจดัเก็บภาษีในบาง

ประเทศท่ีกองทุนหลกัไปลงทุนอาจไม่ชดัเจน และอาจมีการเปล่ียนแปลง ทาํให้

กองทุนหลกัอาจถูกจดัเก็บภาษีเพิ่มขึ้ น 

4) ความเส่ียงดา้นตลาด 

กองทุนหลกัมีความเส่ียงท่ีมลูค่าของหลกัทรพัยท่ี์ลงทุนอาจเพิ่มขึ้ นหรือลดลงอยา่ง

รวดเร็วและไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ ์ซ่ึงเกิดจากหลายปัจจยั เช่น การ

เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย สภาวะตลาด ความเช่ือมัน่ของผูล้งทุน สถานการณ์

ทางเศรษฐกิจ และขอ้มลูทางดา้นการเมืองและการเงิน 

5) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

ขณะท่ีอตัราดอกเบ้ียเพิ่มขึ้ น มลูค่าของตราสารหน้ีท่ีกองทุนหลกัลงทุนอาจมี

แนวโน้มท่ีจะลดลง โดยเฉพาะตราสารหน้ีท่ีมีอายุตราสารยาวจะไดร้บัผลกระทบ

จากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียมากกว่า 

6) ความเส่ียงดา้นเครดิต 

กองทุนหลกัอาจสูญเสียเงินจากการท่ีผูอ้อกหรือผูป้ระกนัตราสาร หรือคู่คา้ไม่มี

ความสามารถหรือไม่จา่ยเงินตน้และ/หรือผลตอบแทน โดยตราสารทุกชนิดมีความ

ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจดัการบางส่วนเพื่อเป็น

ค่าตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ 

(loyalty fee หรือ rebate) บริษทัจดัการจะดาํเนินการใหเ้งินจาํนวนดงักล่าวตกเป็น

ทรพัยสิ์นของกองทุน 

ความเส่ียงของกองทุนหลกั  

1) ความเส่ียงดา้นเครดิต (Credit Risk)  

ความเส่ียงท่ีจากการท่ีลูกหน้ีไม่สามารถชาํระหน้ีหรือภาระผูกพนัอื่นๆ (ไม่ว่าจะ

เป็นเงินตน้และ/หรือดอกเบ้ีย) ได ้สาํหรบักองทุนหลกั ลูกหน้ีอาจหมายถึงผูอ้อก

ตราสาร (Issuer Risk) หรือคู่สญัญาการทาํธุรกรรมต่างๆ (Counterparty Risk) 

เช่น สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีกระทาํนอกศูนยซ้ื์อขายสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (OTC 

Derivatives) ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน หรือธุรกรรมการกูย้มื ซ่ึงลูกหน้ี

อาจเป็นรฐับาลหรือมีความเก่ียขอ้งกบัรฐับาลได ้ความเส่ียงดา้นเครดิตยงัรวมถึง

ความเส่ียงจากการขาดทุนอนัเน่ืองมาจากเหตุการณท่ี์เก่ียวขอ้งกบัความสามารถใน

การชาํระหน้ีตามท่ีระบุในขอ้ตกลงหรือสญัญาต่างๆ (Credit event) เช่น ลูกหน้ีถูก

ปรบัลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ หรือการปรบัระยะเวลาการชาํระหน้ีของลูกหน้ี เป็นตน้ 

 

2) ความเส่ียงดา้นตลาดและความผนัผวน (Market and Volatility Risk) 

ความเส่ียงดา้นตลาดเป็นความเส่ียงท่ีมลูค่าของเงินลงทุนจะลดลง เน่ืองจากปัจจยั

ต่างๆในตลาด เช่น อตัราแลกเปล่ียน อตัราดอกเบ้ีย หรือความผนัผวน 

ความเส่ียงจากความผนัผวนคือความน่าจะเป็นของความผนัผวนของราคา อตัรา 

หรือสกุลเงินในตลาดท่ีแตกต่างกนั ความผนัผวนอาจส่งผลกระทบต่อมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนหลกัไดห้ลายประการ เม่ือความผนัผวนของตลาดเพิ่มขึ้ น 

ความผนัผวนของมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัก็เพิ่มดว้ยเช่นกนั 

 

3) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk)  

ความเส่ียงอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียซ่ึงกระทบต่อมลูค่า

หน่วยลงทุนของกองทุน เม่ืออตัราดอกเบ้ียสูงขึ้ น มลูค่าของตราสารหน้ีจะลดลง

ส่งผลใหม้ลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหน้ีลดลงเช่นกนั โดยตราสารท่ีมี 
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เส่ียงดา้นเครดิตท่ีแตกต่างกนัซ่ึงอาจไม่สอดคลอ้งกบัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดร้บั 

ดงัน้ันการลงทุนในตราสารท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออาจเพิ่มความ

เส่ียงดา้นเครดิตได ้

7) ความเส่ียงต่อระบบ 

ความเส่ียงดา้นเครดิตอาจเกิดขึ้ นจากการผิดนัดชาํระหน้ีของสถาบนัหน่ึงซ่ึงการ

ชาํระหน้ีและความตอ้งการทางดา้นปฏบิติัการของสถาบนัน้ันขึ้ นกบัสถาบนัอื่นๆ 

ทาํใหก้ารผิดนัดชาํระหน้ีส่งผลกระทบต่อการชาํระหน้ีของสถาบนัอื่นเป็นทอดๆได ้

รวมทั้งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อสถาบนัท่ีเป็นตวักลางทางการเงิน เช่น ตวัแทน

หกับญัชี สาํนักหกับญัชี ธนาคาร และบริษัทหลกัทรพัย ์ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบั

กองทุนหลกั 

8) ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

เน่ืองจากกองทุนหลกัอาจมีสินทรพัยห์รือหน้ีสินในสกุลเงินอื่นๆนอกเหนือจากสกุล

เงินหลกั กองทุนหลกัอาจไดร้บัผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบจากกฎการ

ควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ หรือการเปล่ียนแปลงของอตัรา

แลกเปล่ียน ซ่ึงจะส่งผลต่อมลูค่าหน่วยลงทุน การจา่ยเงินปันผล และผลตอบแทน

ของกองทุนหลกั โดยการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเกิดจากอุปสงคแ์ละ

อุปทานในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ดุลการชาํระเงินระหว่างประเทศ 

การแทรกแซงของรฐับาล และสภาวะทางเศรษฐกิจและการเมือง 

9) ความเส่ียงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ 

กองทุนหลกัลงทุนในตลาดเกิดใหม่ซ่ึงเป็นประเทศท่ีพึ่งเร่ิมพฒันา ทาํใหมี้ความ

เส่ียงมากกว่าการลงทุนในประเทศท่ีพฒันาแลว้ ทั้งทางดา้นการจาํกดัเงินทุน สภาพ

คล่อง การเมือง และกฎหมาย เน่ืองจากกฎหมายในประเทศตลาดเกิดใหม่ยงัไม่ได้

รบัการพฒันา จึงมีความไม่แน่นอนจากทั้งตลาดในประเทศและคู่คา้ในต่างประเทศ 

10) ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือตํา่กว่าท่ีสามารถ

ลงทุนไดแ้ละตราสารท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

การลงทุนในตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือตํา่กว่าท่ีสามารถลงทุนไดแ้ละตรา

สารท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือทาํใหก้องทุนหลกัมีความเส่ียงดา้นอตัรา

ดอกเบ้ีย เครดิต และสภาพคล่อง สูงขึ้ น ในช่วงเศรษฐกิจตกตํา่หรือช่วงดอกเบ้ียขา

duration ยาวจะออ่นไหวต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียหรือมีมลูค่าท่ีผนั

ผวนมากกวา่ตราสารท่ีมี duration สั้น  

 

4) ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

ความเส่ียงท่ีกองทุนไม่สามารถจาํหน่ายสินทรพัยอ์อกไปไดใ้นเวลาและราคาท่ี

เหมาะสม ทาํใหส่้งผลกระทบต่อมลูค่าหน่วยลงทุน โดยในภาวะตลาดทัว่ไป กองทุน

จะลงทุนในทรพัยสิ์นตามท่ีกาํหนดไวน้โยบายการลงทุน จึงทาํใหค้วามเส่ียงดา้น

สภาพคล่องตํา่ อยา่งไรก็ตาม ในภาวะท่ีตลาดมีความผนัผวนและมีมลูค่าการซ้ือ

ขายน้อย กองทุนอาจจะจาํหน่ายสินทรพัยอ์อกไปไดย้าก หากผูถื้อหน่วยลงทุนมี

การขายคืนหน่วยลงทุนจาํนวนมากในภาวะตลาดผนัผวน บริษทัจดัการอาจจะออก

มาตรการบางประการเพื่อคุม้ครองผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน 

 

5) ความเส่ียงจากไถ่ถอนหน่วยลงทุนจาํนวนมาก (Large Redemption Risk)  

กรณีท่ีกองทุนหลกัมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนจาํนวนมากภายในระยะเวลาท่ีจาํกดั 

อาจส่งผลใหก้องทุนหลกัถูกบงัคบัใหไ้ถ่ถอนสินทรพัยเ์ร็วกวา่ท่ีพงึประสงค ์ซ่ึงส่งผล

เสียต่อมลูค่าของหน่วยลงทุนทั้งหน่วยลงทุนท่ีไถ่ถอนและหน่วยลงทุนท่ีคงเหลือ 

 

6) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk)  

กองทุนอาจจะมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนจากการลงทุนในตราสารท่ีอยูใ่น

สกุลเงินซ่ึงไม่ใช่สกุลเงินหลกัท่ีใชอ้า้งอิง (Reference Currency) ส่งผลใหม้ลูค่า

หน่วยลงทุนอาจขึ้ นลงตามความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน โดยการเคล่ือนไหว

ของอตัราแลกเปล่ียนเกิดจากอปุสงคแ์ละอุปทานของตลาดเงินตราและการ

เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียและปัจจยัอื่นๆระหว่างประเทศ รวมถึงธนาคาร

กลางหรือรฐับาลของแต่ละประเทศยงัอาจเขา้มาแทรกแซงตลาดอตัราแลกเปล่ียน 

หรือออกมาตรการควบคุมการไหลเขา้ออกของเงินตรา นอกจากน้ี กองทุนอาจมี

ตน้ทุนจากการแปลงสกุลเงินไปมาระหวา่งหลายสกุลเงิน  

 

7) ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารท่ีอนัดบัความน่าเช่ือถือตํา่กว่าท่ีสามารถ
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ขึ้ น ตลาดของตราสารดงักล่าวจะไดร้บัผลกระทบและทาํใหก้องทุนหลกัไม่สามารถ

ขายตราสารดงักล่าวไดแ้ละขาดสภาพคล่องในท่ีสุด อีกทั้งหากผูอ้อกตราสารผิดนัด

ชาํระหน้ี กองทุนหลกัอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได ้

 

การสรุปสาระสาํคญัในส่วนของกองทุน Lombard Odier Funds IV – K Income 

2025 (กองทุนหลกั) ไดถู้กคดัเลือกมาเฉพาะส่วนท่ีสาํคญัและจดัแปลมาจาก

ตน้ฉบบัภาษาองักฤษ ดงัน้ัน ในกรณีท่ีมีความแตกต่างหรือไม่สอดคลอ้งกบัฉบบั

ภาษาองักฤษใหถื้อตามตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ ์ทั้งน้ี หากกองทุนหลกัมี

การเปล่ียนแปลงขอ้มลูขา้งตน้ใด ๆ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงขอ้มลู

ดงักล่าวเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักองทุนหลกั 

ลงทุนได ้(Below Investment Grade) หรือตราสารหน้ีดอ้ยคุณภาพ (Distressed 

Securities)  

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BB หรือตํา่

กว่า หรือท่ีมีอนัดบัเทียบเท่าตามความเห็นของผูจ้ดัการกองทุนต่างประเทศ ซ่ึงจะ

ส่งผลใหก้องทุนมีความเส่ียงสูงขึ้ น สาํหรบัตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความ

น่าเช่ือถือ BB หรือเทียบเท่าน้ันถือวา่ เป็นตราสารท่ีลงทุนในลกัษณะเพื่อเก็งกาํไร 

ผูล้งทุนจะมีความเส่ียงจากการผิดนัดชาํระหน้ีของผูอ้อกตราสารสูง อยา่งไรก็ตาม 

ตราสารเหล่าน้ีมกัจะมีการคํ้าประกนัหรือไดร้บัการคุม้ครองบางประการ เพื่อลด

ความเส่ียงในการถือครองตราสารดงักล่าว สาํหรบัตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเช่ือถือตํา่กว่า B หรือเทียบเท่าน้ัน อาจถูกจดัว่าเป็นตราสารหน้ีดอ้ย

คุณภาพ (Distressed Securities) ผูอ้อกตราสารส่วนใหญ่จะมีฐานะการเงินไม่ดี 

ผลประกอบการไม่ดี ขาดเงินหมุนเวียนในการดาํเนินธุรกิจจึงตอ้งการเงินทุนสูง มี

ปัญหาดา้นการแขง่ขนักบัคู่แขง่ในตลาด หรืออาจประสบภาวะลม้ละลาย หรือการ

ปรบัโครงสรา้งองคก์ร หรือปัญหาเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินธุรกิจ ตราสาร

ดงักล่าวมกัไม่มีการคํา้ประกนัหรืออาจเป็นตราสารท่ีดอ้ยสิทธิกว่าตราสารประเภท

อื่นๆ ของผูอ้อกตราสารรายเดียวกนั ตราสารท่ีอนัดบัความน่าเช่ือถือตํา่กว่าท่ี

สามารถลงทุนไดม้กัจะไม่อยูภ่ายใตก้ารคุม้ครองของเง่ือนไขทางการเงินต่างๆ 

ความสามารถในการชาํระหน้ีของผูอ้อกตราสารเหล่าน้ีมกัขึ้ นอยูก่บัการเคล่ือนไหว

ของอตัราดอกเบ้ีย ภาวะเศรษฐกิจ ปัจจยัเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม

หรือการพฒันาของบริษัทน้ันๆ  

 

8) ความเส่ียงจากการลงทุนในประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market 

Risk)  

การลงทุนในประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่ กองทุนอาจเผชิญกบัขอ้กฎหมายหรือ

กฎเกณฑต่์างๆ ท่ียงัอยูร่ะหว่างการพฒันาซ่ึงส่งผลใหก้องทุนมีความเส่ียงในการ

ลงทุนมากกว่าประเทศพฒันาแลว้ ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้ นมีดงัน้ี 

- การยดึทรพัย,์ การบงัคบัใหค้วบรวมกิจการ, การผูกขาดกิจการโดยภาครฐั, 

มาตรการภาษีหรือการควบคุมระดบัราคาสินคา้  
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- ความไม่มีเสถียรภาพทางสงัคม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมถึงสงคราม  

- การพึ่งพาการส่งออกและการคา้ระหวา่งประเทศ  

- ความผนัผวน, การไม่มีสภาพคล่อง, ปริมาณการซ้ือขายตํา่ รวมถึงขนาดของ

ตลาดหลกัทรพัยท่ี์อาจไม่ใหญ่มาก  

- ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน  

- อตัราเงินเฟ้อสูง  

- มาตรการควบคุมเงินทุนไหลเขา้และไหลออกจากประเทศ และความสามารถใน

การแลกเปล่ียนเงินตราเป็นสกุลท่ียอมรบัทัว่โลก รวมถึงมาตรการการหา้มซ้ือขาย

เงินตราต่างประเทศ  

- รฐับาลอาจหยุดดาํเนินนโยบายปฏริูปเศรษฐกิจ  

- มาตรฐานการบญัชีท่ีแตกต่างจากมาตรฐานสากล  

- มาตรการคุม้ครองผูล้งทุนท่ีน้อยกว่าประเทศพฒันาแลว้  

- กระบวนการดาํเนินการของกิจการต่างๆ ไม่เป็นทางการและไม่เป็นมาตรฐาน

เดียวกนั 

 

การสรุปสาระสาํคญัในส่วนของกองทุน LO Funds – Asia Diversified High Yield 

Bond (กองทุนหลกั) ไดถู้กคดัเลือกมาเฉพาะส่วนท่ีสาํคญัและจดัแปลมาจาก

ตน้ฉบบัภาษาองักฤษ ดงัน้ัน ในกรณีท่ีมีความแตกต่างหรือไม่สอดคลอ้งกบัฉบบั

ภาษาองักฤษใหถื้อตามตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ ์ทั้งน้ี หากกองทุนหลกัมี

การเปล่ียนแปลงขอ้มลูขา้งตน้ใดๆ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงขอ้มลู

ดงักล่าวเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักองทุนหลกั  

4. การบรหิารจดัการกองทุน กลยทุธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) : มีกลยุทธก์ารลงทุนครั้งเดียว 

(buy-and-hold) 

กลยทุธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) : กองทุนไทยมุ่งหวงัใหผ้ล

ประกอบการเคล่ือนไหวตามกองทุนหลกั ส่วนกองทุนหลกัมุ่งหวงัใหผ้ล

ประกอบการสูงกว่าดชันีช้ีวดั (active management) 

7. การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  มูลค่าขั้นตํา่ของการรบัซ้ือคืน : ไม่กาํหนด 

... 

วิธีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

- แบบอตัโนมติั 

มูลค่าขั้นตํา่ของการรบัซ้ือคืน : 500.00 บาท 

... 

วิธีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

- แบบดุลยพินิจของผูถื้อหน่วยลงทุน 
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ระยะเวลาในการรบัซ้ือคืน : อืน่ ๆ โปรดระบุ 

ทุก 3 เดือน 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

วิธีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจดัการถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัตาม

เง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกาํหนด โดยบริษัทจดัการจะดาํเนินการรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนอตัโนมติัใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ทั้งน้ี การรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนอตัโนมติัดงักล่าวจะทาํใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละราย

ลดลง 

... 

 

โดยวนัทาํการซ้ือขายในท่ีน้ี หมายถึง วนัทาํการปกติของบริษัทจดัการ และไม่เป็น

วนัหยุดทาํการของผูป้ระกอบธุรกิจจดัการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในทาํนอง

เดียวกนักบัธุรกิจจดัการกองทุน และผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งในต่างประเทศ ซ่ึง

จะส่งผลกระทบต่อการชาํระราคา ซ่ึงวนัหยุดทาํการดงักล่าวหมายรวมถึง วนัหยุด

ทาํการของกองทุนหลกั และ/หรือวนัหยุดทาํการของประเทศ และ/หรือตลาด 

หลกัทรพัยท่ี์กองทุนหลกัลงทุน และ/หรือจดทะเบียนซ้ือขาย และ/หรือวนัหยุดทาํ

การของตวัแทนรบัคาํสัง่ซ้ือขาย และ/หรือวนัหยุดทาํการของธนาคารต่างประเทศ

หรือประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และ/หรือวนัหยุด

ทาํการอื่นใดท่ีจะประกาศเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาในการรบัซ้ือคืน : ทุกวนัทาํการ 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน โดยมีมลูค่าขัน้ตํา่ในการสัง่

ขายคืนตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือ

ยกเวน้มลูค่าขัน้ตํา่ในการสัง่ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ัง่ขายคืน

หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามระยะเวลาการถือครอง

หน่วยลงทุน ตามช่องทางการซ้ือขาย หรือตามเง่ือนไขอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจ

กาํหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีรองรบับริการต่างๆ ของ

บริษัทจดัการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงบริษัท

จดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ อยา่งไรก็ตาม 

บริษัทจดัการอาจใหท้าํรายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีมลูค่าขัน้ตํา่น้อยกวา่ท่ี

กาํหนดในบางกรณีได ้เพื่อรองรบัรายการส่งเสริมการขายหรือบริการของบริษัท

จดัการ โดยขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะทาํการรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนทุกวนัทาํการซ้ือขาย ตามเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวนส่วน

สรุปขอ้มลูสาํคญั 

 

โดยวนัทาํการซ้ือขายในท่ีน้ี หมายถึง วนัทาํการปกติของบริษัทจดัการ และไม่เป็น

วนัหยุดทาํการของผูป้ระกอบธุรกิจจดัการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในทาํนอง

เดียวกนักบัธุรกิจจดัการกองทุน และผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งในต่างประเทศ ซ่ึง

จะส่งผลกระทบต่อการชาํระราคา ซ่ึงวนัหยุดทาํการดงักล่าวหมายรวมถึง วนัหยุด

ทาํการของกองทุนหลกั และ/หรือวนัหยุดทาํการของประเทศ และ/หรือตลาด 

หลกัทรพัยท่ี์กองทุนหลกัลงทุน และ/หรือจดทะเบียนซ้ือขาย และ/หรือวนัหยุดทาํ

การของตวัแทนรบัคาํสัง่ซ้ือขาย และ/หรือวนัหยุดทาํการของธนาคารต่างประเทศ

หรือประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และ/หรือวนัหยุด

ทาํการอื่นใดท่ีจะประกาศเพิ่มเติม 
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8. คา่ธรรมเนียมและ

ค่าใชจ้า่ย 

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม 

ประมาณการค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ : 

3.6915 ต่อปีของจาํนวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน 

 

8.2 ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ : 2.14 ต่อ

ปีของจาํนวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน 

 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ : 

0.2675 ต่อปีของจาํนวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน ทั้งน้ี 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ดงักล่าวไดร้วมค่าธรรมเนียมการรบัฝากทรพัยสิ์น

ในต่างประเทศแลว้ 

 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ย

ละ : 0.214 ต่อปีของจาํนวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน 

... 

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : มี 

ประมาณการคา่ ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.07 ต่อปีของจาํนวนเงินท่ีไดร้บัจากการ

เสนอขายหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพ่ิมเติม (ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม) : 

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไดแ้ก่ 

... 

 

 

 

 

 

 

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม 

ประมาณการค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ : 

3.6915 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

 

8.2 ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ : 2.14 ต่อ

ปีของมลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมลูค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มลูค่าหน้ีสิน

ทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และ

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ : 

0.2675 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมลูค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี 

มลูค่าหน้ีสินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ทั้งน้ี ค่าธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน์ดงักล่าวไดร้วมค่าธรรมเนียมการรบัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศแลว้ 

 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ย

ละ : 0.214 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมูลค่าหน้ีสินทั้งหมด 

ทั้งน้ี มลูค่าหน้ีสินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

... 

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : มี 

ประมาณการคา่ ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.07 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุน 

รายละเอียดเพ่ิมเติม (ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม) : 

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไดแ้ก่ 

… 
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8.3 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน 

... 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (Switching in) 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ : อตัราค่าธรรมเนียมเดียวกนั 

ทั้งจากกองทุนรวมภายใตบ้ริษัทจดัการเดียวกนั และจากบริษัทจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ : อตัรา

ค่าธรรมเนียมท่ีกาํหนด 

เง่ือนไขในการกาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 

3.0 ของมลูค่าซ้ือขาย 

 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (Switching out) : ไม่มี 

 

(2) ค่าใชจ้า่ยเพื่อการดาํเนินงานของกองทุนซ่ึงจะเรียกเก็บจากกองทุนเม่ือมี

ค่าใชจ้่ายเกิดขึ้ นตามจาํนวนท่ีจา่ยจริง โดยในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของ

กองทุนเฉล่ียเท่ากนัทุกวนัหรือตดัจ่ายครั้งเดียวทั้งจาํนวนตามระยะเวลาท่ีจะไดร้บั

ผลประโยชน์จากค่าใชจ้่ายน้ันหรือในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดค่าใชจ้า่ยดงักล่าวขึ้ น 

ไดแ้ก่ 

เพ่ิม 

(น) ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชห้รืออา้งอิงดชันีหลกัทรพัย ์เคร่ืองหมายการคา้ 

และ/หรือเคร่ืองหมายบริการของตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือของผูค้าํนวณและ

ประกาศดชันี (Index Provider) 

(บ) ค่าใชจ้่ายในการจดัทาํโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ค่าส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ ์

การจดัอบรมเผยแพร่ความรู ้ค่าใชจ้า่ยดา้นการตลาด ตลอดจนการสมัมนาแนะนํา

กองทุน ทั้งน้ี ค่าใชจ้า่ยดงักล่าวขา้งตน้รวมกนัจะไม่เกินรอ้ยละ 1.07 (รวม

ภาษีมลูค่าเพิ่ม) ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

... 

 

8.3 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน 

... 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (Switching in) : ไม่มี 

 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (Switching out) : 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราค่าธรรมเนียมเดียวกนั 

ทั้งกรณีสบัเปล่ียนออกไปยงักองทุนรวมภายใตก้ารบริหารของบริษัทจดัการ และ

บริษัทจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัรา

ค่าธรรมเนียมท่ีกาํหนด 

เง่ือนไขในการกาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 

3.00 ของมลูค่าซ้ือขาย 
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8.4 วิธีการคาํนวณและตดัจา่ยค่าธรรมเนียม 

บริษัทจดัการจะคาํนวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์

และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวนัท่ีมีการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ โดยใช้

จาํนวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคาํนวณ

ค่าธรรมเนียม และจะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตดัจา่ยจากบญัชีของกองทุนตาม

ดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

 

8.4 วิธีการคาํนวณและตดัจา่ยค่าธรรมเนียม 

บริษัทจดัการจะคาํนวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 

และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวนัท่ีมีการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ โดยใช้

มลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมลูค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มลูค่าหน้ีสิน

ทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และ

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ในแต่ละวนัท่ีคาํนวณน้ันเป็นฐานในการคาํนวณ

ค่าธรรมเนียม และจะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตดัจา่ยจากบญัชีของกองทุนตาม

ดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

9. เครื่องมือบรหิารความ

เสี่ยงสภาพคล่องของกองทุน

รวม 

- การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวห้รือจะหยดุรบัคาํ

สัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

บริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถดาํเนินการไดสู้งสุดไม่เกิน (วนัทาํการ) : 1 

- การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวห้รือจะหยดุรบัคาํ

สัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

บริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถดาํเนินการไดสู้งสุดไม่เกิน (วนัทาํการ) : 5 

10. กาํหนดเวลาในการ

คาํนวณและการประกาศ

มูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ มูลค่า

หน่วยลงทุนและราคาหน่วย

ลงทุน : 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

บริษัทจดัการจะคาํนวณมลูค่าหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นของกองทุนในต่างประเทศให้

อยูใ่นรูปสกุลเงินบาท เพือ่นํามาใชใ้นการคาํนวณมลูค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัท

จดัการจะใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ท่ีประกาศโดย 

Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื่นใดท่ีมีการ

เผยแพร่ขอ้มลูสู่สาธารณชนและสามารถใชอ้า้งอิงไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของ

ผูดู้แลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน 

 

สาํหรบัหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นของกองทุนในต่างประเทศ บริษทัจดัการจะคาํนวณ

มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหรือราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยใชอ้ตัรา

แลกเปล่ียนถวัเฉล่ียเงินดอลลาร ์(สรอ./บาท) ระหว่างธนาคาร ตามประกาศของ

ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าดว้ยอตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียของธนาคารพาณิชย ์ณ 

ส้ินวนัทาํการซ้ือขายน้ัน และในกรณีท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ไดป้ระกาศอตัรา

แลกเปล่ียนดงักล่าวหรือกรณีท่ีบริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผูดู้แล

ผลประโยชน์เห็นว่าอตัราแลกเปล่ียนน้ันไม่มีความเหมาะสมหรือ เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบัประกาศของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีจะประกาศแกไ้ขหรือประกาศเพิ่มเติมในอนาคต บริษัท

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

บริษัทจดัการจะคาํนวณมลูค่าหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นของกองทุนในต่างประเทศให้

อยูใ่นรูปสกุลเงินบาท เพือ่นํามาใชใ้นการคาํนวณมลูค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัท

จดัการจะใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ท่ีประกาศโดย 

Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื่นใดท่ีมีการ

เผยแพร่ขอ้มลูสู่สาธารณชนและสามารถใชอ้า้งอิงไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของ

ผูดู้แลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน 

... 
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จดัการอาจพจิารณาใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีประกาศโดยหน่วยงานอื่นใดแทน หรือ

ตามท่ีมีประกาศแกไ้ขหรือประกาศเพิ่มเติมได ้

... 

ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการ 

1. บริษทัจดัการ สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ : 

... 

2. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ 

... 

(ช) ประกาศขอ้มลู รายละเอียด การดาํเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวกบักองทุนตามท่ี

กฎหมาย ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจดัการกาํหนด 

(ฌ) จดัใหมี้การชาํระบญัชีตามหวัขอ้ "การชาํระบญัชีเม่ือเลิกกองทุน" 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ : 

... 

2. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ 

... 

(ช) ประกาศขอ้มลู รายละเอียด การดาํเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวกบักองทุนตามท่ี

กฎหมาย ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจดัการกาํหนด 

(ซ) ดาํเนินการเลิกกองทุนตามหวัขอ้ “การเลิกกองทุนรวม” 

(ฌ) จดัใหมี้การชาํระบญัชีตามหวัขอ้ "การชาํระบญัชีเม่ือเลิกกองทุน" 

13. สิทธิ หนา้ท่ี และความ

รบัผิดชอบของผูถื้อหน่วย

ลงทุน 

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการมีขอ้ผูกพนัท่ีจะตอ้งรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน เม่ือผู้

ถือหน่วยลงทุนยนิยอมใหบ้ริษัทจดัการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามท่ีกาํหนดไวใ้น

หวัขอ้ "เง่ือนไขการลงทุน" ยกเวน้กรณีท่ีบริษัทจดัการดาํเนินการตามท่ีกาํหนดไว้

ในหวัขอ้ "การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุน" หรือ "การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่"  

เน่ืองจากกองทุนเป็นกองทุนเปิดประเภทรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั ดงัน้ัน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากอตัราส่วนและวนั

เวลาท่ีบริษัทจดัการกาํหนดได ้

 

 

 

 

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนไดโ้ดยเสรี  

 

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการมีขอ้ผูกพนัท่ีจะตอ้งรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน เม่ือผู้

ถือหน่วยลงทุนนําหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่บริษัทจดัการหรือผ่านผูส้นับสนุนการ

ขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนมาขายคืน

ได้ทุกวันทําการซ้ือขายตามราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนซ่ึงคํานวณตามท่ีระบุใน

โครงการ และไดร้ับการรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ยกเวน้กรณีท่ีบริษัท

จัดการดําเนินการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุน หรือไม่ขาย ไม่รบัซ้ือคืน ไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ 

 

ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไดร้บัชาํระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย ์หรือ

ทรพัยสิ์นอื่นแทนเงินได ้ในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถชาํระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้ามท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ 

 

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

1. การโอนใหบิ้ดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถื้อหน่วยลงทุน  
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วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายืน่คาํขอโอนหน่วยลงทุน

ดว้ยตนเองท่ีนายทะเบียนพรอ้มเอกสารหลกัฐานต่างๆ  

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเม่ือนาย

ทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บัโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนาย

ทะเบียนจะทาํการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอนภายใน 30 วนันับแต่วนั

รบัคาํขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้บัโอนมีหน้าท่ีจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิ

ตามกาํหนดเวลาท่ีนายทะเบียนนัดหมาย 

 

 

 

 

ขอ้จาํกดัการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการ

ลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่วา่ทอดใดๆ ในกรณีต่อไปน้ี 

1. การโอนหน่วยลงทุนส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และ Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) ได ้หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้

ถือหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัท

จดัการ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

2. การโอนทางมรดกตามกฎหมาย  

3. การโอนตามคาํสัง่ศาล  

4. การโอนอนัเน่ืองมาจากการบงัคบัจาํนําหน่วยลงทุน  

5. การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซ่ึงบริษัทจดัการเห็นสมควรอนุมติัใหโ้อนได ้ 

นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากกรณีท่ีระบุ

ขา้งตน้  

 

 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายื่นคาํขอโอนหน่วยลงทุน

ดว้ยตนเองท่ีนายทะเบียนพรอ้มเอกสารหลักฐานแสดงเหตุในการโอนตามขอ้ 1 

สาํหรบัการโอนหน่วยลงทุนตามขอ้ 2 ขอ้ 3 หรือขอ้ 4 ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะตอ้ง

มาติดต่อนายทะเบียนดว้ยตนเองพรอ้มแสดงเอกสารหลักฐานการรับโอนตาม

กฎหมาย  

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเม่ือนาย

ทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บัโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนาย

ทะเบียนจะทาํการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอนภายใน 30 วนันับแต่วนั

รบัคาํขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้บัโอนมีหน้าท่ีจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิ

ตามกาํหนดเวลาท่ีนายทะเบียนนัดหมาย 

 

ขอ้จาํกดัการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการ

ลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่วา่ทอดใดๆ ในกรณีต่อไปน้ี 

1. การโอนหน่วยลงทุนส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และ Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) ได ้หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้

ถือหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัท

จดัการ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
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2. ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนั หรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามท่ีประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด เวน้แต่เป็นการโอนทาง 

มรดก 

2. ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนั หรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามท่ี

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด เวน้แต่เป็นการโอนทาง 

มรดก 

17. การจดัทาํทะเบียนหน่วย

ลงทุน การโอนหน่วยลงทุน 

และขอ้จาํกดัในการโอนหน่วย

ลงทุน 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการโอน

หน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณีต่อไปน้ี  

1. การโอนหน่วยลงทุนส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) ได ้หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้

ถือหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัท

จดัการ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

2. ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนั หรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามท่ีประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการโอน

หน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณีต่อไปน้ี  

1. การโอนหน่วยลงทุนส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) ได ้หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้

ถือหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัท

จดัการ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

2. ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนั หรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามท่ี

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

19. การเลิกกองทุนรวม เง่ือนไขในการเลิกกองทุน : 

1. เม่ือมีจาํนวนผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวนัทาํการใด 

2. เม่ือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ใหบ้ริษัทจดัการเลิกกองทุนเปิด ในกรณี

ท่ีบริษัทจดัการกระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่

กองทุนรวมหรือไม่ปฏบิติัหน้าท่ีของตน 

3. เม่ือไดร้บัความเห็นชอบตามมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึง

หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงการจดัการ 

4. สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั้งและจดัการ

กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป หากปรากฏวา่ 

(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุน

รวมหน่ึงเกินกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ

กองทุนรวมน้ัน เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกาํหนด 

(ข) ในกรณีท่ีปรากฏพฤติการณว์่าบริษัทจดัการดาํเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือ

หน่วยลงทุนโดยรูเ้ห็นหรือตกลงกบับุคคลอื่น อนัเป็นการปกปิดหรืออาํพราง

ลกัษณะท่ีแทจ้ริงในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดท่ี

เง่ือนไขในการเลิกกองทุน : 

(1) หากปรากฏว่ากองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นจาํนวน

ดงัน้ี  

(1.1) จาํนวนผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวนัทาํการใด  

(1.2) มลูค่าหน่วยลงทุนท่ีขายไดแ้ลว้ทั้งหมดโดยคาํนวณตามมลูค่าท่ีตราไวข้อง

หน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกวา่ 500 ลา้นบาทในวนัทาํการใดและบริษัทจดัการ

ประสงคจ์ะเลิกกองทุน 

(2) เม่ือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ใหบ้ริษัทจดัการเลิกกองทุนเปิด ใน

กรณีท่ีบริษัทจดัการกระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่

กองทุนรวมหรือไม่ปฏบิติัหน้าท่ีของตน  

(3) เม่ือไดร้บัมติเสียงขา้งมากของจาํนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน

ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือของจาํนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด

ของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงส่งหนังสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

(4) สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั้งและจดัการ

กองทุนรวม ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัวา่อาจมีการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อการ

แสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือ
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ประสงคจ์ะถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายได้

แลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

5. สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั้งและจดัการ

กองทุนรวม ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัวา่อาจมีการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อการ

แสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือ

เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการทรพัยสิ์นหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่ม

บุคคลใด และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดด้าํเนินการแจง้บริษัทจดัการจะ

หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทาํการช้ีแจง แสดงเหตุผล ขอ้เท็จจริง และหลกัฐาน ซ่ึงใน

กรณีท่ีไม่มีการช้ีแจง หรือช้ีแจงแลว้แต่ไม่อาจพสิูจน์หรือทาํใหเ้ช่ือไดว้่าการจดัตั้ง 

กองทุนรวมเป็นการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ยเป็นการทัว่ไปอยา่ง

แทจ้ริง และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่บริษัทจดัการจะทาํการแกไ้ข หรือ

ดาํเนินการใด ๆ และบริษัทจดัการไม่สามารถดาํเนินการตามท่ีสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ได ้หรือดาํเนินการแลว้แต่ไม่สามารถทาํใหก้องทุนรวม

เป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ยเป็นการทัว่ไปอยา่งแทจ้ริง 

6. เม่ือกองทุนครบกาํหนดอายุโครงการ 

... 

เม่ือไดด้าํเนินการตามวรรคหน่ึงแลว้ หากมีหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นคงเหลืออยูจ่าก

การดาํเนินการตาม (3) บริษัทจดัการจะดาํเนินการตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการชาํระ

บญัชีของกองทุนรวม 

 

เม่ือไดด้าํเนินการตามวรรคหน่ึงแลว้ หากมีหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นคงเหลืออยูจ่าก

การดาํเนินการตาม (ค) บริษัทจดัการจะดาํเนินการตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการชาํระ

บญัชีของกองทุนรวม  

ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทุนเพราะเหตุอื่นท่ีทราบกาํหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า 

บริษัทจดัการจะดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

... 

เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการทรพัยสิ์นหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่ม

บุคคลใด และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดด้าํเนินการแจง้บริษัทจดัการจะ

หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทาํการช้ีแจง แสดงเหตุผล ขอ้เท็จจริง และหลกัฐาน ซ่ึงใน

กรณีท่ีไม่มีการช้ีแจง หรือช้ีแจงแลว้แต่ไม่อาจพสิูจน์หรือทาํใหเ้ช่ือไดว้่าการจดัตั้ง

กองทุนรวมเป็นการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ยเป็นการทัว่ไปอยา่ง

แทจ้ริง และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่บริษัทจดัการจะทาํการแกไ้ข หรือ

ดาํเนินการใดๆ และบริษัทจดัการไม่สามารถดาํเนินการตามท่ีสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ได ้หรือดาํเนินการแลว้แต่ไม่สามารถทาํใหก้องทุนรวม

เป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ยเป็นการทัว่ไปอยา่งแทจ้ริง  

... 

 

 

 

 

 

 

เม่ือไดด้าํเนินการตามวรรคหน่ึงแลว้ หากมีหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นคงเหลืออยูจ่าก

การดาํเนินการตาม (3) บริษัทจดัการจะดาํเนินการตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการชาํระ

บญัชีของกองทุนรวม 

 

ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทุนเพราะเหตุอื่นท่ีทราบกาํหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า 

บริษัทจดัการจะดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

... 




