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รายละเอียดโครงการจดัการ 

ค าจ  ากดัความ / ค านิยาม : 

ค าจ ากดัความ / ค า

นิยาม : 

... เป็นไปตามประกาศ 

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะพิเศษ การลงทุนในตา่งประเทศ การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ ประเภท

และอตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน : 

3.3. ประเภทกองทุนรวม

ตามลกัษณะพิเศษ : 

-   ช่ือกองทุนหลกั (กรณี Feeder Fund) : BlackRock Global Funds - India Fund  

     กองทุนหลกัจดทะเบียนซ้ือขายในประเทศ : ลกัเซมเบิรก์ (LUXEMBOURG) 

-   ช่ือกองทุนหลกั (กรณี Feeder Fund) : Goldman Sachs India Equity Portfolio 

Class I Shares (Acc.)   

     กองทุนหลกัจดทะเบียนซ้ือขายในประเทศ : ลกัเซมเบิรก์ (LUXEMBOURG) 

     เป็นกองทุน UCITS 

3.8. กลยุทธก์ารบริหาร

กองทุน (Management 

Style) : 

อื่น ๆ  

- เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยมุ่งหวงั

ใหผ้ลประกอบการเคล่ือนไหวตามกองทุนหลกั 

อื่น ๆ  

- เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยมุ่งหวงั

ใหผ้ลประกอบการเคล่ือนไหวตามกองทุนหลกั ทั้งน้ี กองทุนหลกัใชก้ลยุทธก์ารบริหาร

กองทุนเชิงรุก (Active Management) 

3.9. ดชันีช้ีวดั/อา้งอิง 

(Benchmark) :  

1.MSCI India TR Net 10/40 Index สดัส่วน (%):75.00 

หมายเหตุ:ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน เพื่อเทียบกบัค่า

สกุลเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน ตามสดัส่วนการท าสญัญาป้องกนัความ

เส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

2.MSCI India TR Net 10/40 Index สดัส่วน (%):25.00 

หมายเหตุ:ปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณ

ผลตอบแทน ตามสดัส่วนท่ีไม่ไดท้ าสญัญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

หมายเหตุ: 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงตวัช้ีวดัในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัท

จดัการเห็นควรและเหมาะสม ซ่ึงอยูภ่ายใตก้รอบนโยบายการลงทุนท่ีก าหนด โดย

บริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอยา่งชดัเจนถึงวนัท่ีมี

การเปล่ียนตวัช้ีวดั ค าอธิบายเกี่ยวกบัตวัช้ีวดั และเหตุผลในการเปล่ียนตวัช้ีวดัดงักล่าว

1.ดชันี MSCI India IMI, Net returns, Unhedged, USD สดัส่วน (%):75.00 

หมายเหตุ:ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน เพื่อเทียบกบัค่า

สกุลเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน  

2.ดชันี MSCI India IMI, Net returns, Unhedged, USD สดัส่วน (%):25.00 

หมายเหตุ:ปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณ

ผลตอบแทน  

หมายเหตุ: 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงตวัช้ีวดัในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัท

จดัการเห็นควรและเหมาะสม ซ่ึงอยูภ่ายใตก้รอบนโยบายการลงทุนท่ีก าหนด โดย

บริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอยา่งชดัเจนถึงวนัท่ีมี

การเปล่ียนตวัช้ีวดั ค าอธิบายเกี่ยวกบัตวัช้ีวดั และเหตุผลในการเปล่ียนตวัช้ีวดัดงักล่าว
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ผ่านการลงประกาศในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ ภายในเวลาท่ีผูล้งทุนสามารถใช้

ประโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทุนได ้ 

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตวัช้ีวดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามกองทุนหลกั ประกาศ 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ขอ้ก าหนด

ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ

กองทุนรวม และ/หรือ การเปล่ียนแปลงตวัช้ีวดัในการใชเ้ปรียบเทียบในกรณีท่ีผูอ้อกตวั

ดชันีของตวัช้ีวดัไม่ไดจ้ดัท าหรือเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าวอีกต่อไป โดยบริษัท

จดัการจะแจง้เปล่ียนแปลงดงักล่าวผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ผ่านการประกาศใน

เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ ภายในเวลาท่ีผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูการ

ตดัสินใจลงทุนได ้

ผ่านการลงประกาศในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ ภายในเวลาท่ีผูล้งทุนสามารถใช้

ประโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทุนได ้ 

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตวัช้ีวดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและ

ขอ้ก าหนดของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ขอ้ก าหนดของ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ

กองทุนรวม และ/หรือ การเปล่ียนแปลงตวัช้ีวดัในการใชเ้ปรียบเทียบในกรณีท่ีผูอ้อกตวั

ดชันีของตวัช้ีวดัไม่ไดจ้ดัท าหรือเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าวอีกต่อไป และ/หรือ กรณี

ท่ีกองทุนหลกัเปล่ียนแปลงดชันีช้ีวดั โดยบริษัทจดัการจะแจง้การเปล่ียนแปลงดงักล่าว

ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ ภายใน

เวลาท่ีผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูการตดัสินใจลงทุนได ้

3.11. รายละเอียด

เกี่ยวกบันโยบายการ

ลงทุนและลกัษณะพิเศษ :  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนมีนโยบายท่ีเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ คือ กองทุน 

BlackRock Global Funds - India Fund, Class D2 USD (กองทุนหลกั) ในอตัราส่วน

โดยเฉล่ียรอบระยะเวลาบญัชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุน ซ่ึง

มีนโยบายการลงทุนท่ีลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีจดัตั้งในหรือบริษัทท่ีด าเนิน

ธุรกิจหลกัอยูใ่นประเทศอินเดียไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 ของมลูคา่ทรพัยสิ์นทั้งหมดของ

กองทุน และกองทุนยงัสามารถลงทุนในตราสารทุนของประเทศอินเดียโดยลงทุนผ่าน

บริษัทในเครือของ BlackRock Global Funds กองทุนหลกับริหารจดัการโดย 

BlackRock Luxembourg S.A. และกองทุนหลกัดงักล่าวจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศ

ลกัเซมเบอรก์ (Luxembourg) รวมถึงเป็นกองทุนท่ีจดัตั้งตามระเบียบของ UCITS 

(Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้

กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งของประเทศลกัเซมเบอรก์ (Luxembourg) ซ่ึงเป็นสมาชิกสามญั

ของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิไดเ้ป็น

กองทุนรวมประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(hedge fund) 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนมีนโยบายท่ีจะน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุน

ของกองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio Class I Shares (Acc.) (กองทุน

หลกั) ในอตัราส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์น

สุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลกัมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีตั้งถ่ิน

ฐานอยูใ่นหรือมีก าไรหรือรายไดห้ลกัจากประเทศอินเดีย 

 

กองทุนหลกัดงักล่าวเป็นกองทุนในกลุ่ม Goldman Sachs Funds SICAV ท่ีจดทะเบียน

จดัตั้งในประเทศลกัเซมเบิรก์ (Luxembourg) และบริหารจดัการโดย Goldman Sachs 

Asset Management Fund Services Limited รวมถึงเป็นกองทุนท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบั

ดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ภายใต้

กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งของประเทศลกัเซมเบิรก์ ซ่ึงเป็นสมาชิกสามญัของ International 

Organization of Securities Commissions (IOSCO) และเป็นกองทุนท่ีจดัตั้งตาม

ระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable 

Securities) โดยมิไดเ้ป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(hedge fund) 
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กองทุนหลกัอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงตลาด ความ

เส่ียงอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารการลงทุน ดงัน้ัน กองทุนหลกัจึงมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอื่น 

 

ส าหรบัการลงทุนส่วนท่ีเหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้ง 

ตราสารแห่งหน้ีหรือเงินฝาก สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) ท่ีมีตวัแปรอา้งอิง

เป็นอตัราแลกเปล่ียนเงิน เพื่อวตัถุประสงคใ์นการลดความเส่ียง (hedging) หรือ 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่ในต่างประเทศท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต.  

โดยในสภาวการณป์กติ กองทุนเปิดเค อินเดีย หุน้ทุน จะลงทุนในสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อย

กว่ารอ้ยละ 75 ของมลูค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ  

 

ส าหรบัการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน 

ตราสารแห่งหน้ี หรือเงินฝาก หรือหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นอื่นทั้งในและต่างประเทศ 

หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. 

ก าหนด  

 

นอกจากน้ี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง 

(Structured Notes) รวมถึงตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กวา่ท่ีสามารถ

ลงทุนได ้(non – investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความ

น่าเช่ือถือ (Unrated Securities) อยา่งไรก็ตาม กองทุนอาจมีไวซ่ึ้งตราสารหน้ีท่ีมี

อนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กวา่ท่ีสามารถลงทุนได ้เฉพาะกรณีท่ีตราสารหน้ีน้ันไดร้บัการ

จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุน

เท่าน้ัน  

 

ในภาวะปกติ กองทุนจะน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียรอบระยะเวลาบญัชีไม่

น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน อยา่งไรก็ดี ในช่วงเวลา

กองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio (กองทุนหลกั) แบ่งหน่วยลงทุนท่ี

เสนอขายออกเป็น Share Class ซ่ึงจะแตกต่างกนัท่ีรายละเอียดต่างๆ เช่น มลูคา่ขัน้ต า่

ของการสัง่ซ้ือ โครงสรา้งอตัราคา่ธรรมเนียม สกุลเงิน นโยบายการจดัสรรก าไรและ

ผลตอบแทน คุณสมบติัของผูล้งทุน หรือลกัษณะอื่นๆ ทั้งน้ี กองทุนเปิดเค อินเดีย หุน้

ทุน จะลงทุนใน Class I Shares (Acc.) ซ่ึงเป็น Share Class ชนิดสะสมมลูค่า ส าหรบั

ผูล้งทุนสถาบนั และซ้ือขายเป็นสกุลเงินดอลลารส์หรฐั (USD) ทั้งน้ี บริษัทจดัการขอ

สงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเปล่ียนแปลง Share Class ท่ีลงทุน โดยค านึงถึงและรกัษา

ผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญัและไมถื่อวา่เป็นการด าเนินงานท่ีผิดไป

จากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ และบริษัท

จดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

ส าหรบัการลงทุนส่วนท่ีเหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้ง 

ตราสารแห่งหน้ีหรือเงินฝาก สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) ท่ีมีตวัแปรอา้งอิง

เป็นอตัราแลกเปล่ียนเงิน เพื่อวตัถุประสงคใ์นการลดความเส่ียง (hedging) หรือ 

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่ในต่างประเทศท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต.  

โดยในสภาวการณป์กติ กองทุนเปิดเค อินเดีย หุน้ทุน จะลงทุนในสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อย

กว่ารอ้ยละ 75 ของมลูค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ  

 

ส าหรบัการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน 

ตราสารแห่งหน้ี หรือเงินฝาก หรือหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นอื่นทั้งในและต่างประเทศ 

หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. 

ก าหนด  

 

นอกจากน้ี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง 

(Structured Notes) รวมถึงตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กวา่ท่ีสามารถ

ลงทุนได ้(non – investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความ
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ระหว่างรอการลงทุน ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 15 วนัท าการนับแต่วนัถดัจากวนัจด

ทะเบียนกองทรพัยสิ์น กองทุนอาจจ าเป็นตอ้งชะลอการลงทุนในต่างประเทศเป็นการ

ชัว่คราว ดงัน้ัน อาจมีบางขณะท่ีกองทุนไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการ

ลงทุนท่ีก าหนดไวข้า้งตน้ได ้

 

กองทุน BlackRock Global Funds - India Fund (กองทุนหลกั) แบ่งหน่วยลงทุนท่ี

เสนอขายออกเป็นคลาส (Class) ซ่ึงจะแตกต่างกนัท่ีรายละเอียดต่างๆ เช่น โครงสรา้ง

อตัราคา่ธรรมเนียม สกุลเงิน นโยบายการจดัสรรก าไรและผลตอบแทน คุณสมบติัของ

ผูล้งทุน หรือลกัษณะอื่นๆ ทั้งน้ี กองทุนเปิดเค อินเดีย หุน้ทุน จะลงทุนใน Class D ซ่ึง

เป็นหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูคา่ (Non-distributing) ทั้งน้ี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ

ท่ีจะพิจารณาเปล่ียนแปลง Class ท่ีลงทุน โดยค านึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของผูถื้อ

หน่วยลงทุนเป็นส าคญัและไม่ถือว่าเป็นการด าเนินงานท่ีผิดไปจากรายละเอียด

โครงการ โดยถือวา่ไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 

 

บริษัทจดัการจะส่งค าสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัไปท่ีประเทศฮ่องกง โดยใช้

สกุลเงินดอลลารส์หรฐัอเมริกา (USD) เป็นสกุลเงินหลกั ซ่ึงประเทศฮ่องกงจะส่งค า

สัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนดงักล่าวไปยงัประเทศลกัเซมเบิรก์ต่อไป ทั้งน้ี บริษัทจดัการขอ

สงวนสิทธิท่ีจะส่งค าสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในประเทศอื่นๆ 

นอกเหนือจากประเทศฮ่องกง และ/หรือเปล่ียนแปลงสกุลเงินหลกัในภายหลงั โดยถือ

ว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงบริษัทจดัการจะค านึงถึงประโยชน์

ของกองทุนเป็นส าคญั โดยบริษทัจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบถึงการ

เปล่ียนแปลงล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัโดยจะติดประกาศท่ีส านักงานของบริษัทจดัการ

และผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนและท่ีเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

กรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาเหน็ว่าการลงทุนในกองทุน BlackRock Global Funds - 

India Fund ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีท่ีผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศต า่

กว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ท่ีมีนโยบายการลงทุนใกลเ้คียงกนัอยา่งมีนัยส าคญั

น่าเช่ือถือ (Unrated Securities) อยา่งไรก็ตาม กองทุนอาจมีไวซ่ึ้งตราสารหน้ีท่ีมี

อนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กวา่ท่ีสามารถลงทุนได ้เฉพาะกรณีท่ีตราสารหน้ีน้ันไดร้บัการ

จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุน

เท่าน้ัน  

 

ในภาวะปกติ กองทุนจะน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียรอบระยะเวลาบญัชีไม่

น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน อยา่งไรก็ดี ในช่วงเวลา

ระหว่างรอการลงทุน ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 15 วนัท าการนับแต่วนัถดัจากวนัจด

ทะเบียนกองทรพัยสิ์น กองทุนอาจจ าเป็นตอ้งชะลอการลงทุนในต่างประเทศเป็นการ

ชัว่คราว ดงัน้ัน อาจมีบางขณะท่ีกองทุนไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการ

ลงทุนท่ีก าหนดไวข้า้งตน้ได ้

 

บริษัทจดัการจะส่งค าสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัไปท่ีประเทศลกัเซมเบิรก์ 

โดยใชส้กุลเงินดอลลารส์หรฐัอเมริกา (USD) เป็นสกุลเงินหลกั ทั้งน้ี บริษัทจดัการขอ

สงวนสิทธิท่ีจะส่งค าสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในประเทศอื่นๆ 

นอกเหนือจากประเทศลกัเซมเบิรก์ และ/หรือเปล่ียนแปลงสกุลเงินหลกัในภายหลงั 

โดยถือวา่ไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงบริษัทจดัการจะค านึงถึงประโยชน์ของ

กองทุนเป็นส าคญั โดยบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบถึงการ

เปล่ียนแปลงล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัโดยจะประกาศผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

กรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาเหน็ว่าการลงทุนในกองทุน Goldman Sachs India Equity 

Portfolio (กองทุนหลกั) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ  

1) กรณีท่ีผลตอบแทนของกองทุนหลกัต า่กว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ท่ีมี

นโยบายการลงทุนใกลเ้คียงกนัอยา่งมีนัยส าคญัหรือติดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน หรือ 

2) ขนาดของกองทุนหลกัลดต า่ลงมากอยา่งมีนัยส าคญั จนอาจมีผลกระทบต่อการ

ลงทุนหรือต่อค่าใชจ้า่ย หรือ 

3) การลงทุนของกองทุนหลกัไม่เป็นไปตามหนังสือช้ีชวนหรือโครงการ หรือ 
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หรือติดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน หรือขนาดของกองทุนต่างประเทศลดต า่ลงมากอยา่ง

มีนัยส าคญั จนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนหรือต่อค่าใชจ้า่ย หรือการลงทุนของ

กองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือช้ีชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุน

ต่างประเทศกระท าความผิดรา้ยแรงตามความเห็นของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลกองทุน

ต่างประเทศ หรือเมื่อมีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบท่ีอาจส่งผลต่อการด าเนินของ

กองทุนในฐานะผูล้งทุน หรือในกรณีท่ีมีกองทุนอื่นท่ีมีนโยบายการลงทุนใกลเ้คียงกนั

และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบริษัทพจิารณาเห็นว่า การยา้ยไป

ลงทุนในกองทุนดงักล่าวเป็นผลดีต่อผลการด าเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็น

ผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีกองทุนเปิดเค อินเดีย หุน้ทุน มีการ

ลงทุนในกองทุนหลกัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนหลกั 

และกองทุนหลกัมีมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(1) มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ ณ วนัใดวนัหน่ึงลดลงเกินกว่าสองในสามของมลูค่าทรพัยสิ์น

สุทธิของกองทุนหลกั  

(2) ยอดรวมของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนหลกัลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัท า

การใดติดต่อกนั คิดเป็นจ านวนเกินกว่าสองในสามของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน

หลกั  

กองทุนหลกัดงักล่าว ใหห้มายถึงเฉพาะกองทุนท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

เง่ือนไข ในกรณีท่ีกองทุนหลกัมีมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิลดลงในลกัษณะดงักล่าวบริษัท

จดัการด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

(1) แจง้เหตุท่ีกองทุนหลกัมีมลูค่าทรพัยสิ์นลดลง พรอ้มแนวทางการด าเนินการโดย

ค านึงถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม ใหส้ านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และผูถื้อหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท่ีปรากฏเหตุ  

(2) ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 60 วนันับ

แต่วนัท่ีปรากฏเหตุ  

4) เมื่อกองทุนหลกักระท าความผิดรา้ยแรงตามความเห็นของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล

กองทุนหลกั หรือ 

5) เมื่อมีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกองทุน

ในฐานะผูล้งทุน หรือ 

6) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาเห็นวา่การยา้ยไปลงทุนในกองทุนอื่นท่ีมีนโยบาย

การลงทุนใกลเ้คียงกนัและตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน จะเป็นผลดีต่อผล

การด าเนินงานโดยรวมของกองทุน รวมถึงเป็นผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะพจิารณาลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดท่ีมี

นโยบายการลงทุนใกลเ้คียงกนัหรือเลิกกองทุน โดยถือว่าไดร้บัมติเห็นชอบจากผูถื้อ

หน่วยลงทุนแลว้ และบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศ

ทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ รวมถึงจะรายงานการไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตาม

อตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดไวต้ามขา้งตน้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.รบัทราบ

โดยไม่ชกัชา้ 

 

ลกัษณะส าคญัของกองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio Class I Shares 

(Acc.)  

ช่ือกองทุนหลกั  Goldman Sachs India Equity Portfolio  

Share Class Class I Shares (Acc.) 

วนัท่ีจดัตั้ง Class I 

Shares (Acc.)  
26 มีนาคม 2551 

ประเภทกองทุน  กองทุนตราสารทุน  

สกุลเงิน ดอลลารส์หรฐั (USD) 

นโยบายการ

จ่ายเงินปันผล 

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 
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(3) รายงานผลการด าเนินการใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนั

ท าการนับแต่วนัท่ีด าเนินการแลว้เสร็จ  

(4) เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัการด าเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท่ี้สนใจจะ

ลงทุนเพื่อใหผู้ท่ี้สนใจจะลงทุนรบัรูแ้ละเขา้ใจเกี่ยวกบัสถานะของกองทุนรวม  

 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะด าเนินการใหบุ้คลากรท่ีเกี่ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัการ

ด าเนินการดงักล่าวดว้ย  

อยา่งไรก็ตาม ระยะเวลาในการด าเนินการตามขอ้ (2) บริษัทจดัการสามารถขอผ่อน

ผนัต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะพจิารณาลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดท่ีมี

นโยบายการลงทุนใกลเ้คียงกนัหรือเลิกกองทุน โดยถือว่าไดร้บัมติเห็นชอบจากผูถื้อ

หน่วยลงทุนแลว้ และบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศ

ทางเว็บไซตแ์ละปิดประกาศไวท่ี้ส านักงานของบริษัทจดัการ รวมถึงจะรายงานการไม่

สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดไวต้ามขา้งตน้ใหส้ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.รบัทราบโดยไม่ชกัชา้ 

 

สรุปสาระส าคญัของกองทุนต่างประเทศ  

ช่ือกองทุนหลกั  BlackRock Global Funds - India Fund, Class D2 USD  

ประเภท ตราสารทุน  

รายละเอียด กองทุนหลกับริหารจดัการโดย BlackRock Luxembourg S.A. 

และกองทุนหลกัดงักล่าวจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศ

ลกัเซมเบอรก์ (Luxembourg) 

นโยบายการลงทุน กองทุนมีวตัถุประสงคท่ี์จะสรา้งผลตอบแทนจากการเติบโตของ

ส่วนทุนและรายรบัท่ีไดจ้ากการลงทุนในตราสารทุนประเทศ

อินเดีย โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีจดัตั้งใน

หรือบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจหลกัอยูใ่นประเทศอินเดียไม่น้อยกว่า

อายุโครงการ ไม่ก าหนด 

ขนาดกองทุน 
2,420 ลา้นดอลลารส์หรฐั (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564) 

บริษัทจดัการ Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited 

Bloomberg Ticker GSINDAI:LX 

ISIN  LU0333811072 

ดชันีช้ีวดั ดชันี MSCI India IMI, Net returns, Unhedged, USD 

Website https://www.gsam.com/content/gsam/uk/en/advisers/pr

oducts/fund-finder/goldman-sachs-india-equity-

portfolio.html#activeTab=literature&scType=Class%20I%2

0Shares%20(Acc.) 

 

วตัถปุระสงคก์ารลงทุนของกองทุนหลกั  

กองทุนหลกัมีวตัถุประสงคท่ี์จะเพิ่มมลูค่าเงินลงทุนในระยะยาวจากการลงทุนในตรา

สารทุนของบริษัทในประเทศอินเดีย 

 

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลกั 

ในภาวะปกติ กองทุนหลกัจะลงทุนอยา่งน้อย 2 ใน 3 ของทรพัยสิ์นสุทธิในตราสารทุน 

และ/หรือตราสารและกองทุนท่ีมีความเกี่ยวขอ้งกบัตราสารทุนของบริษัทท่ีตั้งถ่ินฐาน

อยูใ่นหรือมีก าไรหรือรายไดห้ลกัจากประเทศอินเดีย โดยตราสารทุนและตราสารท่ีมี

ความเกี่ยวขอ้งกบัตราสารทุนน้ัน อาจรวมถึงหุน้สามญั หุน้บุริมสิทธิ สญัญาวอรแ์รนท ์

และสิทธ์ิอื่นๆ ในการไดม้าซึ่งหุน้ และตราสารแสดงสิทธิการฝากหลกัทรพัยป์ระเภท 

American depositary receipts (ADRs) European depositary receipts (EDRs) และ 

Global depositary receipts (GDRs) 
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รอ้ยละ 70 ของมลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน และกองทุน

หลกัอาจลงทุนในตราสารทุนของประเทศอินเดียโดยลงทุนผ่าน

บริษัทในเครือของ BlackRock Global Funds    

วนัท่ีจดัตั้งกองทุน 2 กุมภาพนัธ ์2548 

วนัท่ีจดัตั้ง Class 

D2 ท่ีกองทุนลงทุน 
30 ธนัวาคม 2554 

อายุโครงการ  ไม่ก าหนด  

จ านวนเงินทุนของ

โครงการ  

571.62 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 

2560) 

สุกลเงินท่ีใชซ้ื้อขาย ดอลลารส์หรฐัอเมริกา (USD) 

Bloomberg Ticker BGIND2U 

ISIN  LU0724618193 

ผูเ้ก็บรกัษา

ทรพัยสิ์น 
The Bank of New York Mellon (International) Limited 

ค่าธรรมเนียมการ

จดัการ: 

0.75% ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

รวมค่าธรรมเนียม

ทั้งหมดท่ีเรียกเก็บ: 

1.20% ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

website http://www.blackrockinternational.com  

 

ค่าธรรมเนียมของกองทุน BlackRock Global Funds - India Fund, Class D2 USD 

 ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee): รอ้ยละ 0.75 ต่อปีของมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

 รวมค่าธรรมเนียมทั้งหมดท่ีเรียกเก็บ: รอ้ยละ 1.20 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุน 

(ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560) 

กองทุนหลกัอาจลงทุนไดไ้ม่เกิน 1 ใน 3 ของทรพัยสิ์นสุทธิ ในตราสารทุนและ/หรือ

ตราสารท่ีมีความเกี่ยวขอ้งกบัตราสารทุนของบริษัทอื่นๆ และตราสารและกองทุนท่ีไม่มี

ความเกี่ยวขอ้งกบัตราสารทุน รวมถึงอาจลงทุนในตราสารตลาดเงินเพื่อการบริหารจดั

การเงินสด  

 

กองทุนหลกัอาจลงทุนไม่เกินรอ้ยละ 10 ของทรพัยสิ์นสุทธิในกองทุนท่ีมีการลงทุน

สอดคลอ้งกบันโยบายและขอ้ก าหนดของกองทุนหลกั ทั้งน้ีกองทุนหลกัจะไม่ลงทุนใน

กองทุนท่ีมีการ leverage เน่ืองจากอาจท าใหข้าดทุนเกินกวา่มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุนดงักล่าวได ้

 

นอกจากน้ี กองทุนหลกัอาจมีการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียง

หรือเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการลงทุน ซ่ึงอาจรวมถึงแต่ไม่ไดจ้ ากดัเพียงการลงทุนใน

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สญัญาฟิวเจอรแ์ละสญัญาออปชัน่ท่ีอา้งอิง

กบัตราสารทุนและตลาดตราสารทุน และสญัญาสวอป ซึ่งรวมถึง Equity Swaps และ 

Total Return Swaps 

 

ค่าธรรมเนียมของกองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio Class I Shares 

(Acc.) 

 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน: ไม่มี 

 ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน: ไม่มี 

 ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee): รอ้ยละ 0.85 ต่อปีของมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนหลกั 

 รวมค่าธรรมเนียมทั้งหมดท่ีเรียกเก็บ: รอ้ยละ 0.95 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุนหลกั 

(ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2565) 

 … 

http://www.blackrockinternational.com/IndividualInvestors/FundCentre/Prices/FC_8274?mpid=FC_8295
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 …  

ความเสี่ยงของกองทุนหลกั  

1) ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Risk) โดยทัว่ไปมลูค่าหน่วยลงทุน

ของกองทุนท่ีลงทุนในตราสารทุนมกัจะผนัผวนและอาจก่อใหเ้กดิผลขาดทุนได ้ซ่ึง

กองทุนมีความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์ซ่ึงเกิดจากปัจจยัต่างๆ ทั้งตวั

บริษัทและภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของแต่ละประเทศ รวมถึงการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ้อและอตัราดอกเบ้ีย ผลประกอบการของบริษัท แนวโน้ม

โครงสรา้งประชากร และเหตุการณต่์างๆ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อราคาของตราสารทุน

ท่ีลงทุนไว ้

2) ราคาหลกัทรพัยข์องบริษัทขนาดเล็กอาจมีความผนัผวนสูงกว่าและเคล่ือนไหวใน

ทิศทางท่ีแตกต่างจากบริษัทท่ีมขีนาดใหญ่ ซ่ึงมีสาเหตุมาจากหลายปัจจยั เช่น บริษัท

ขนาดเล็กอาจมีขอ้จ ากดัทั้งดา้นผลิตภณัฑ ์ตลาดหรือเงินทุน หรือพึ่งพาการบริหารงาน

ของผูบ้ริหารในวงจ ากดั ท าใหก้ารเติบโตของบริษัทขนาดเล็กอาจตอ้งใชเ้วลา 

นอกจากน้ี หลกัทรพัยข์องบริษทัขนาดเล็กมกัจะมีปริมาณการซ้ือขายน้อยกว่าบริษัท

ขนาดใหญ่ และอาจมีความผนัผวนรวมถึงคาดเดาทิศทางราคาไดย้ากกว่าบริษัทขนาด

ใหญ่ หลกัทรพัยข์องบริษัทขนาดเล็กมกัจะอ่อนไหวต่อการเคล่ือนไหวของตลาด

หลกัทรพัยม์ากกวา่หลกัทรพัยข์องบริษัทขนาดใหญ่ ปัจจยัต่างๆ ขา้งตน้ส่งผลใหม้ลูค่า

หน่วยลงทุนของกองทุนมีความผนัผวนสูงกวา่กองทุนทัว่ไป 

3) กองทุนหลกัอาจลงทุนในตราสารทุนประเทศอินเดียผ่านบริษัทในเครือของ 

BlackRock Global Funds ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งในสาธารณรฐัมอริเชียส โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อใหก้องทุนหลกัไดร้บัสิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษี อยา่งไรก็ตาม หาก

ในอนาคตกฎหมายภาษีท่ีเกี่ยวขอ้งมีการเปล่ียนแปลงอาจส่งผลกระทบต่อมลูค่าหน่วย

ลงทุนของกองทุน 

หากกองทุนหลกัมีการเปล่ียนแปลงขอ้มลูขา้งตน้ใด ๆ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ

เปล่ียนแปลงขอ้มลูดงักล่าวเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักองทุนหลกั โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ข

โครงการ  

 

ความเสี่ยงของกองทุนหลกั  

1) ความเส่ียงดา้นตลาด (Market Risk) 

มลูค่าของสินทรพัยท่ี์กองทุนหลกัลงทุนถูกก าหนดไดจ้ากหลายปัจจยั ซ่ึงรวมไปถึง

ระดบัความเช่ือมัน่ของนักลงทุนท่ีมีต่อตลาดท่ีสินทรพัยน้ั์นมีการซ้ือขาย 

2) ความเส่ียงดา้นปฏบิติัการ (Operational Risk) 

กองทุนหลกัอาจเกิดความเสียงหายจากความผิดพลาดของบุคคล ระบบและ/หรือ

กระบวนการท่ีลม้เหลว และระเบียบการหรือการควบคุมท่ีไม่เพียงพอ 

3) ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

กองทุนหลกัอาจไม่สามารถหาผูซ้ื้อสินทรพัยเ์มื่อกองทุนหลกัตอ้งการจะขายได ้ซ่ึงอาจ

ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุน 

4) ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk)  

การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนอาจท าใหผ้ลตอบแทนของกองทุนหลกัลดลงหรือ

เพิ่มขึ้ นจากท่ีผูล้งทุนคาดหวงัได ้การป้องกนัความเส่ียงอาจไม่มปีระสิทธิภาพเพียงพอ 

และอาจเป็นการเพิ่มความเส่ียงในดา้นอื่นๆ เช่น ความเส่ียงจากการใชต้ราสารอนุพนัธ ์ 

5) ความเส่ียงจากผูร้บัฝากทรพัยสิ์น (Custodian risk) 

การลม้ละลาย การละเมิดหน้าท่ีการดูแล หรือการประพฤติมิชอบของผูร้บัฝาก

ทรพัยสิ์นซ่ึงมีหน้าท่ีรบัผิดชอบในการเก็บรกัษาทรพัยสิ์นต่างๆของกองทุนหลกั อาจท า

ใหก้องทุนหลกัขาดทุนได ้

6) ความเส่ียงจากตราสารอนุพนัธ ์(Derivatives Risk) 

ตราสารอนุพนัธเ์ป็นตราสารท่ีมคีวามอ่อนไหวอยา่งมากต่อการเปล่ียนแปลงของมลูค่า

สินทรพัยอ์า้งอิง โดยการลงทุนในตราสารอนุพนัธบ์างประเภทอาจท าใหข้าดทุน

มากกว่าจ านวนเงินลงทุนได ้

7) ความเส่ียงจากคู่สญัญา (Counterparty Risk) 

คู่สญัญาของกองทุนหลกัอาจไม่สามารถปฏบิติัตามภาระผูกพนัในสญัญาได ้ซ่ึงอาจ

ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อกองทุนหลกั  

8) ความเส่ียงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Risk) 
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ทั้งน้ี การสรุปสาระส าคญัในส่วนของกองทุน BlackRock Global Funds - India Fund, 

Class D2 USD ไดถู้กคดัเลือกมาเฉพาะส่วนท่ีส าคญัและจดัแปลมาจากตน้ฉบบั

ภาษาองักฤษ ดงัน้ัน ในกรณีท่ีมคีวามแตกต่างหรือไม่สอดคลอ้งกบัฉบบัภาษาองักฤษ

ใหถื้อตามตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ ์

... 

การลงทุนในตลาดเกิดใหม่ก่อใหเ้กิดความเส่ียงท่ีมากขึ้ น เน่ืองจากมีสภาพคล่องท่ีน้อย

กว่าและอาจขาดโครงสรา้ง การป้องกนั และความมัน่คง ดา้นการเงิน กฎหมาย สงัคม 

การเมือง และเศรษฐกิจ รวมถึงความไม่แน่นอนทางดา้นภาษี 

9) ความเส่ียงดา้นความยัง่ยนื (Sustainability Risk) 

เหตุการณห์รือสภาวะดา้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม หรือธรรมาภิบาล อาจท าใหม้ลูค่าของ

กองทุนหลกัลดลงได ้ทั้งน้ี ความเส่ียงดา้นความยัง่ยนืยงัรวมถึงความเส่ียงดา้น

ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ภาวะ

ชะงกังนัของห่วงโซ่อุปทาน แนวปฏบิติัการใชแ้รงงานท่ีไม่เหมาะสม การขาดความ

หลากหลายของผูบ้ริหาร และการทุจริต 

 

ทั้งน้ี การสรุปสาระส าคญัในส่วนของกองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio 

Class I Shares (Acc.) ไดถู้กคดัเลือกมาเฉพาะส่วนท่ีส าคญัและจดัแปลมาจากตน้ฉบบั

ภาษาองักฤษ ดงัน้ัน ในกรณีท่ีมคีวามแตกต่างหรือไม่สอดคลอ้งกบัฉบบัภาษาองักฤษ

ใหถื้อตามตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ ์ทั้งน้ี หากกองทุนหลกัมีการเปล่ียนแปลง

ขอ้มลูขา้งตน้ใด ๆ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงขอ้มลูดงักล่าวเพื่อให้

สอดคลอ้งกบักองทุนหลกั 

... 

7. การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

7.6. รายละเอียด

ระยะเวลาในการรบัซื้ อคืน 

: 

บริษัทจดัการจะเปิดรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วนันับจากวนัท่ีจดทะเบียน

กองทรพัยสิ์นของโครงการเป็นกองทุนเปิดกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เรียบรอ้ยแลว้ โดยบริษัทจดัการจะระบุวนัเร่ิมท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนภายหลงั

ระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั โดยบริษัทจดัการ

และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจะท าการขายหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลา

เร่ิมท าการของบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนถึงเวลา 

14.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย รวมทั้งอาจท าการขายหน่วยลงทุนผ่านโทรสาร 

เอทีเอ็ม ระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท ์อินเทอรเ์น็ต และส่ืออิเล็กทรอนิกสอ์ื่นใด  

บริษัทจดัการจะเปิดรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับจากวนัท่ีจด

ทะเบียนกองทรพัยสิ์นของโครงการเป็นกองทุนเปิดกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เรียบรอ้ยแลว้ โดยบริษัทจดัการจะระบุวนัเร่ิมท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนภายหลงั

ระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั  

 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจะท าการรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนทุกวนัท าการซ้ือขาย ตามเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลู

ส าคญั 
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ส าหรบัการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดร้บัหลงัเวลา 14.30 น. ของวนัท า

การรบัซื้ อคืนใด บริษัทจดัการจะท ารายการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุนน้ันในวนัท าการรบัซ้ือคืนถดัไป  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงระยะเวลาในการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุน ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบถึงการเปล่ียนแปลง

ล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัโดยจะติดประกาศท่ีส านักงานของบริษทัจดัการและ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนและท่ีเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ 

โดยวนัท าการซ้ือขายในท่ีน้ี หมายถึง วนัท าการปกติของบริษัทจดัการ และไม่เป็น

วนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกิจจดัการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในท านอง

เดียวกนักบัธุรกจิจดัการกองทุน และผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้งในต่างประเทศ ซ่ึงจะ

ส่งผลกระทบต่อการช าระราคา ซ่ึงวนัหยุดท าการดงักล่าวหมายรวมถึง วนัหยุดท าการ

ของกองทุนต่างประเทศ วนัหยุดท าการของประเทศและ/หรือตลาดหลกัทรพัยท่ี์

กองทุนลงทุนและ/หรือท่ีกองทุนต่างประเทศจดทะเบียนซ้ือขาย และ/หรือ วนัหยุดท า

การของตวัแทนรบัค าสัง่ซ้ือขาย วนัหยุดท าการของธนาคารต่างประเทศหรือประเทศท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และ/หรือวนัหยุดท าการอื่นใดท่ีจะ

ประกาศเพิ่มเติม 

16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลคา่ทรพัยส์ินสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่

ถกูตอ้ง : 

16.2. เง่ือนไขพิเศษ : 1. บริษัทจดัการจะค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์และ

วิธีการท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

การค านวณมลูค่ายุติธรรมของหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีเสนอขายในต่างประเทศ 

บริษัทจดัการจะใชห้ลกัการโดยเทียบเคียงกบัประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทุน ซ่ึง

ไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะตอ้งใชร้าคา

หลกัทรพัยใ์นการอา้งอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออตัราผลตอบแทนผ่านระบบท่ีมีการ

เผยแพร่ขอ้มลูและสามารถอา้งองิได ้เช่น ระบบ Bloomberg หรือ Reuters เป็นตน้ 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงแหล่งท่ีมาของขอ้มลูอา้งอิงไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบ

ของผูดู้แลผลประโยชน์ โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ  

22. บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคา

ขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลา

ดงัต่อไปน้ี  

(2.1 ) ค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและมลูค่าหน่วยลงทุนทุกส้ินวนัท าการภายในวนั

ท าการถดัไป  

เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนหลกัไม่ไดป้ระกาศ และหรือน าส่งขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนของ

กองทุนหลกัใหก้บับริษัทจดัการ และหรือกองทุนหลกัมีวนัหยุดท าการตรงกบัวนัท าการ

1. บริษัทจดัการจะค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์และ

วิธีการตามท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

การค านวณมลูค่ายุติธรรมของหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีเสนอขายในต่างประเทศ 

บริษัทจดัการจะใชห้ลกัการโดยเทียบเคียงกบัประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทุน ซ่ึง

ไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะตอ้งใชร้าคา

หลกัทรพัยใ์นการอา้งอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออตัราผลตอบแทนผ่านระบบท่ีมีการ

เผยแพร่ขอ้มลูและสามารถอา้งองิได ้เช่น ระบบ Bloomberg หรือ Reuters เป็นตน้ 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงแหล่งท่ีมาของขอ้มลูอา้งอิงไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบ

ของผูดู้แลผลประโยชน์  

2. บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคา

ขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลา

ดงัต่อไปน้ี  

(2.1) ค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและมลูคา่หน่วยลงทุนของทุกส้ินวนัท าการภายใน

วนัท าการถดัไป  
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ของบริษัทจดัการ และหรือมวีนัหยุดท าการต่อเน่ืองกนัจนเป็นเหตุใหบ้ริษัทจดัการไม่

สามารถค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิและมลูค่าหน่วยลงทุนทุกส้ินวนัท าการภายในวนั

ท าการถดัไปได ้บริษัทจดัการจะค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและมลูค่าหน่วยลงทุนโดย

ไม่ชกัชา้ ทั้งน้ี ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัมลูค่าหน่วยลงทุนของ

กองทุนหลกั  

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนทุกส้ินวนัท าการซ้ือ

ขายหน่วยลงทุนภายในวนัท าการถดัไป ทั้งน้ี ใหใ้ชม้ลูคา่หน่วยลงทุนของส้ินวนัท าการ

ซ้ือขายหน่วยลงทุนน้ันเป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาดงักล่าว  

เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนหลกัไม่ไดป้ระกาศ และหรือน าส่งขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนของ

กองทุนหลกัใหก้บับริษัทจดัการ และหรือกองทุนหลกัมีวนัหยุดท าการตรงกบัวนัท าการ

ของบริษัทจดัการ และหรือมวีนัหยุดท าการต่อเน่ืองกนัจนเป็นเหตุใหบ้ริษัทจดัการไม่

สามารถค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนทุกส้ินวนัท าการ

ซ้ือขายหน่วยลงทุนภายในวนัท าการถดัไปได ้บริษัทจดัการจะค านวณราคาขายหน่วย

ลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชกัชา้ ทั้งน้ี ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ี

บริษัทจดัการไดร้บัมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั  

(2.3) ประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุนของวนัดงัต่อไปน้ี  

(ก) วนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป  

(ข) วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยใหป้ระกาศภายใน 

2 วนัท าการถดัไป  

เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนหลกัไม่ไดป้ระกาศ และหรือน าส่งขอ้มูลมลูค่าหน่วยลงทุนของ

กองทุนหลกัใหก้บับริษัทจดัการ และหรือกองทุนหลกัมีวนัหยุดท าการตรงกบัวนัท าการ

ของบริษัทจดัการ และหรือมวีนัหยุดท าการต่อเน่ืองกนัจนเป็นเหตุใหบ้ริษัทจดัการไม่

สามารถประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและมลูคา่หน่วยลงทุนภายใน2 วนัท าการได ้

บริษัทจดัการจะประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิและมลูคา่หน่วยลงทุนโดยไม่ชกัชา้ ทั้งน้ี 

ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและมลูคา่หน่วย

ลงทุน  

เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนหลกัไม่ไดป้ระกาศ และหรือน าส่งขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนของ

กองทุนหลกัใหก้บับริษัทจดัการ และหรือกองทุนหลกัมีวนัหยุดท าการตรงกบัวนัท าการ

ของบริษัทจดัการ และหรือมวีนัหยุดท าการต่อเน่ืองกนัจนเป็นเหตุใหบ้ริษัทจดัการไม่

สามารถค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิและมลูค่าหน่วยลงทุนทุกส้ินวนัท าการภายในวนั

ท าการถดัไปได ้บริษัทจดัการจะค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและมลูค่าหน่วยลงทุนโดย

ไม่ชกัชา้ ทั้งน้ี ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัมลูค่าหน่วยลงทุนของ

กองทุนหลกั  

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของทุกส้ินวนัท า

การซ้ือขายหน่วยลงทุนภายในวนัท าการถดัไป ทั้งน้ี ใหใ้ชม้ลูคา่หน่วยลงทุนของส้ินวนั

ท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนน้ันเป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาดงักล่าว  

เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนหลกัไม่ไดป้ระกาศ และหรือน าส่งขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนของ

กองทุนหลกัใหก้บับริษัทจดัการ และหรือกองทุนหลกัมีวนัหยุดท าการตรงกบัวนัท าการ

ของบริษัทจดัการ และหรือมวีนัหยุดท าการต่อเน่ืองกนัจนเป็นเหตุใหบ้ริษัทจดัการไม่

สามารถค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนทุกส้ินวนัท าการ

ซ้ือขายหน่วยลงทุนภายในวนัท าการถดัไปได ้บริษัทจดัการจะค านวณราคาขายหน่วย

ลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชกัชา้ ทั้งน้ี ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ี

บริษัทจดัการไดร้บัมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั  

(2.3) ประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิและมลูค่าหน่วยลงทุนของวนัดงัน้ี  

(ก) วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยใหป้ระกาศภายใน 

2 วนัท าการถดัไป  

(ข) วนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป  

เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนหลกัไม่ไดป้ระกาศ และหรือน าส่งขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนของ

กองทุนหลกัใหก้บับริษัทจดัการ และหรือกองทุนหลกัมีวนัหยุดท าการตรงกบัวนัท าการ

ของบริษัทจดัการ และหรือมวีนัหยุดท าการต่อเน่ืองกนัจนเป็นเหตุใหบ้ริษัทจดัการไม่

สามารถประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและมลูคา่หน่วยลงทุนภายใน2 วนัท าการได ้

บริษัทจดัการจะประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิและมลูคา่หน่วยลงทุนโดยไม่ชกัชา้ ทั้งน้ี 
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(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของวนัท าการซ้ือ

ขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป  

เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนหลกัไม่ไดป้ระกาศ และหรือน าส่งขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนของ

กองทุนหลกัใหก้บับริษัทจดัการ และหรือกองทุนหลกัมีวนัหยุดท าการตรงกบัวนัท าการ

ของบริษัทจดัการ และหรือมวีนัหยุดท าการต่อเน่ืองกนัจนเป็นเหตุใหบ้ริษัทจดัการไม่

สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนภายใน 2 วนัท า

การได ้บริษัทจดัการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน

โดยไม่ชกัชา้ ทั้งน้ี ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการค านวณราคาขายหน่วย

ลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

 

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิหารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่าย

ไดแ้ลว้ทั้งหมดเมื่อส้ินวนัท าการท่ีค านวณน้ัน  

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนท่ีประกาศขา้งตน้ ตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์  

ในกรณีท่ีมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย

ลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกตอ้ง บริษัทจดัการจะ

ด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

ก าหนด  

3. การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายและราคา

รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจดัการจะ

ด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

(3.1) ค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

โดยใชว้ธีิการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล  

 

(3.2) ค านวณมลูค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการ

ปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล ส าหรบัมลูคา่หน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณ ราคา

ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและมลูคา่หน่วย

ลงทุน  

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของวนัท าการซ้ือ

ขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป  

เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนหลกัไม่ไดป้ระกาศ และหรือน าส่งขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนของ

กองทุนหลกัใหก้บับริษัทจดัการ และหรือกองทุนหลกัมีวนัหยุดท าการตรงกบัวนัท าการ

ของบริษัทจดัการ และหรือมวีนัหยุดท าการต่อเน่ืองกนัจนเป็นเหตุใหบ้ริษัทจดัการไม่

สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนภายใน 2 วนัท า

การได ้บริษัทจดัการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน

โดยไม่ชกัชา้ ทั้งน้ี ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการค านวณราคาขายหน่วย

ลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

 

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิหารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่าย

ไดแ้ลว้ทั้งหมดเมื่อส้ินวนัท าการท่ีค านวณน้ัน  

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนท่ีประกาศขา้งตน้ ตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์  

ในกรณีท่ีมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย

ลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกตอ้ง บริษัทจดัการจะ

ด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

ก าหนด  

3. การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย

ลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัท

จดัการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

(3.1) ค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

โดยใชว้ธีิการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล  

(3.2) ค านวณมลูค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธีิการปัด

เศษทศนิยมตามหลกัสากล ส าหรบัมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณราคาขาย
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ขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งท่ี 4 ขึ้ น ส่วนมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้น

การค านวณราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

(3.3) ประกาศมลูคา่หน่วยลงทุนตามท่ีค านวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 

4 ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ท้ิง และประกาศราคาขายและราคารบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนตามท่ีค านวณไดใ้น (3.2)  

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธีิการ

ปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 

ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึ้ นจากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดัการจะ

น าผลประโยชน์น้ันรวมเขา้เป็นทรพัยสิ์นของกองทุนเปิด  

... 

ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีท าใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะขอผ่อนผนั

การไม่ค านวณและประกาศตามก าหนดน้ีต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน

วนัท าการถดัจากวนัท่ีไม่สามารถค านวณและประกาศได ้ 

บริษัทจดัการอาจไม่ค านวณและไม่ประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน 

ราคาขายและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี  

(ก) เมื่อบริษัทจดัการไม่ขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่

ขายหน่วยลงทุน ตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ หรือเป็นวนัหยุดท าการซ้ือขายของกองทุน 

และหรือกองทุนหลกั และหรือตวัแทนขายกองทุนหลกั  

(ข) เมื่อมีเหตุท่ีบริษัทจดัการตอ้งเลิกกองทุน โดยใหไ้ดร้บัการยกเวน้ตั้งแต่วนัท่ีปรากฏ

เหตุดงักล่าว  

 

เมื่อปรากฏเหตุขา้งตน้ บริษัทจดัการจะประกาศการหยุดค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ณ ท่ีท าการทุกแห่งของ

บริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนท่ีใชใ้นการ

ซ้ือขายหน่วยลงทุน และบริษัทจดัการจะรายงานการหยุดค านวณมลูค่าดงักล่าวพรอ้ม

หน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งท่ี 4 ขึ้ น ส่วนมลูคา่หน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการ

ค านวณราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

(3.3) ประกาศมลูคา่หน่วยลงทุนตามท่ีค านวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 

4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ท้ิง และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ

ราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามท่ีค านวณไดใ้น (3.2)  

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธีิการ

ปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 

ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึ้ นจากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดัการจะ

น าผลประโยชน์น้ันรวมเขา้เป็นทรพัยสิ์นของกองทุนเปิด  

... 

ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ โดยเหตุ

ดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่ไดร้บัขอ้มลูเก่ียวกบัราคาของทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน 

หรือไม่สามารถค านวณหรือประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย

หน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนได ้บริษัทจดัการจะด าเนินการตามท่ี

ประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด 

 

บริษัทจดัการอาจไม่ค านวณและไม่ประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน 

ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

(ก) เมื่อบริษัทจดัการไม่ขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่

ขายคืนหน่วยลงทุน ตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ หรือเป็นวนัหยุดท าการซ้ือขายของ

กองทุน 

(ข) เมื่อมีเหตุท่ีบริษัทจดัการตอ้งเลิกกองทุน โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตั้งแต่วนัท่ีปรากฏเหตุ

ดงักล่าว  

(ค) เมื่อกองทุนไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกบัการ

ค านวณและประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
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ทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนน้ันใหส้ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

... 

 

 

ราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ก่อนท่ีประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทุนจะมีผลบงัคบัใช ้

บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามท่ีเคยไดร้บัผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

... 

รายละเอียดขอ้ผกูพนั 

16. วิธีการช าระเงินหรือทรพัยส์ินอ่ืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน : 

16. วิธีการช าระเงินหรือ

ทรพัยสิ์นอื่นใหแ้ก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดช าระหน้ีหรือมพีฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิ

เรียกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่สามารถช าระหน้ีได ้บริษัทจดัการจะรบัช าระหน้ีดว้ย

ทรพัยสิ์นอื่นทั้งท่ีเป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพื่อกองทุนรวมตามประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการจดัการกองทุนรวมในกรณีท่ี

ผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งผิดนัดช าระหน้ี ดงัน้ี  

16.1. กรณีท่ีบริษัทจดัการไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งของ

กองทุนรวมเป็นศูนย ์ 

16.1.1. เมื่อมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนย ์ผูถื้อหน่วย

ลงทุนทุกรายท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีบริษทัจดัการไดบ้นัทึก

มลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนยเ์ป็นผูม้ีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิจาก

ทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ี  

16.1.2. เมื่อไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบัช าระหน้ี บริษัทจดัการจะไม่น าทรพัยสิ์น

ดงักล่าวและเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ี มารวมค านวณมลูคา่

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม และจะจ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีใน

โอกาสแรกท่ีสามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

เวน้แต่กรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระ

หน้ีตกลงรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นดงักล่าวแทนเงิน ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี

สมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

การด าเนินการในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งผิดนัดช าระหน้ี 

หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคา

ท่ีสมเหตุสมผล 

 

ส่วนท่ี 1 การด าเนินการเมื่อมีการผิดนัดช าระหน้ี หรือมีพฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสาร

หน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหน้ีได ้หรือเมื่อปรากฏขอ้เท็จจริงท่ี

บริษัทจดัการพจิารณาแลว้เห็นวา่ตราสารท่ีลงทุนน้ันประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง

หรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล 

1. การก าหนดใหเ้ป็นผูม้สิีทธิไดร้บัเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นอื่นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ี 

1.1 กรณีกองทุนท่ีบริษัทจดัการไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 

บริษัทจดัการก าหนดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมช่ืีออยูใ่นทะเบียน ณ วนัท่ีบริษัท

จดัการบนัทึกมลูค่าตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 เวน้แต่บริษัทจดัการ

ด าเนินการตามขอ้ 1.2 ก่อนแลว้ 

1.2. กรณีท่ีมีพฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่

สามารถช าระหน้ีได ้หรือเมื่อปรากฏขอ้เท็จจริงท่ีบริษัทจดัการพจิารณาแลว้เห็นว่าตรา

สารท่ีลงทุนโดยมีนัยส าคญัต่อมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนน้ันประสบปัญหาขาด

สภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล 

บริษัทจดัการอาจก าหนดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมช่ืีออยูใ่นทะเบียน ณ วนัท่ีมี

พฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหน้ีไดก้็
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ในระหว่างท่ีบริษัทจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ี 

บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยสิ์นน้ันได ้และในกรณีท่ีมีค่าใชจ้า่ยใน

การบริหารทรพัยสิ์น บริษัทจดัการจะจา่ยจากเงินส ารอง รายไดห้รือผลประโยชน์ท่ีได้

จากการบริหารทรพัยสิ์นน้ัน  

16.1.3. เมื่อมีเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นในแต่

ละครั้ง บริษัทจดัการจะเฉล่ียเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีคืนใหแ้ก่

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมสิีทธิในเงินไดสุ้ทธิน้ันภายใน 45 วนันับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีมีเงิน

ไดสุ้ทธิ และจะแจง้รายละเอียดเกี่ยวกบัการเฉล่ียเงินคืนไปยงัส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการไดเ้ฉล่ียเงินคืน เวน้

แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลาการเฉล่ียเงินคืนเป็นอยา่งอื่น  

16.1.4. เมื่อมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนยแ์ลว้ ต่อมา

ปรากฏว่ากองทุนรวมไดร้บัช าระหน้ีตามตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งดงักล่าวเป็น

เงิน บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามความในขอ้ 16.1.3 โดยอนุโลม  

16.2. กรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งของ

กองทุนรวมเป็นศูนย ์ 

16.2.1 ก่อนการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นท่ีมิใช่หลกัประกนัในแต่ละครั้ง บริษัท

จดัการจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามมติพเิศษ  

ในการขอความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง บริษัทจดัการจะระบุ

รายละเอียดเกี่ยวกบัทรพัยสิ์นท่ีกองทุนรวมจะไดจ้ากการรบัช าระหน้ี มลูค่าของ

ทรพัยสิ์น ประมาณการคา่ใชจ้า่ย พรอ้มเหตุผลและความจ าเป็นในการรบัช าระหน้ี  

  

16.2.2. เมื่อไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบัช าระหน้ี บริษัทจดัการจะน าทรพัยสิ์น

ดงักล่าวมารวมค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมโดยจะก าหนดราคา

ทรพัยสิ์นน้ันเพื่อใชใ้นการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์

และวธีิการท่ีสามาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนินการกบัทรพัยสิ์นดงักล่าวดงัน้ี  

ได ้หรือเมื่อปรากฏขอ้เท็จจริงท่ีบริษัทจดัการพจิารณาแลว้เห็นวา่ตราสารท่ีลงทุนน้ัน

ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล 

 

2. บริษัทจดัการแจง้ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 วนัท าการนับแต่

วนัท่ีบริษัทจดัการบนัทึกมลูคา่ตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 โดยระบุประเภท 

จ านวน ช่ือผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้ง เงินส ารอง (ถา้มี) และวนัท่ี

บริษัทจดัการบนัทึกมลูค่าตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 หรือวนัท่ีบริษัทจดัการ

ทราบถึงพฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะไมส่ามารถ

ช าระหน้ีได ้แลว้แต่กรณี 

 

3. กรณีกองทุนท่ีบริษัทจดัการไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 

บริษัทจดัการจะตอ้งจดัใหม้ีขอ้มลูตามขอ้ 2. ไวท่ี้ส านักงานใหญ่ ส านักงานสาขาของ

บริษัทจดัการ และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนท่ีใชใ้นการซ้ือขายหน่วยของกองทุนภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการ

แจง้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นระยะเวลาอยา่งน้อย 30 วนัดว้ย 

ทั้งน้ี กรณีท่ีมีพฤติการณว์่าผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่

สามารถช าระหน้ีได ้บริษัทจดัการไม่ตอ้งน าตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งน้ันมารวม

ค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน และในกรณีท่ีพิจารณาแลว้มีความเช่ือโดย

สุจริตและสมเหตุสมผลวา่ตราสารท่ีกองทุนลงทุนโดยมีนัยส าคญัต่อมลูค่าทรพัยสิ์น

สุทธิของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ี

สมเหตุสมผล และการจ าหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัท

จดัการไม่ตอ้งน าตราสารน้ันมารวมค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ทั้งน้ี โดย

ไดร้บัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ 

 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ไดม้ีการก าหนดผูม้สิีทธิไดร้บัเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นอื่นท่ีได้

จากการรบัช าระหน้ีตามขอ้ 1. บริษัทจดัการจะรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นท่ีมใิช่

หลกัประกนัเพื่อกองทุนไดเ้มื่อด าเนินการดงัน้ี 
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1. กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้บริษัทจดัการ

อาจมีไวซ่ึ้งทรพัยสิ์นดงักล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวมก็ได ้ 

2. กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้บริษัท

จดัการจะจ าหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าวในโอกาสแรกท่ีสามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถึง

ประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในระหว่างท่ีบริษทัจดัการยงัไม่สามารถ

จ าหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าว บริษทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยสิ์นดงักล่าว  

ในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายในการบริหารทรพัยสิ์น บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรพัยสิ์นของ

กองทุนรวม  

16.3. ในกรณีท่ีมีพฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะ

ไม่สามารถช าระหน้ีได ้บริษัทจดัการจะด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมีช่ืออยู่

ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีมีพฤติการณว์่าผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตาม

สิทธิเรียกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหน้ีได ้เป็นผูม้ีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นอื่นท่ีได้

จากการรบัช าระหน้ีก็ได ้ทั้งน้ี ในการด าเนินการดงักล่าว บริษทัไม่ตอ้งน าตราสารแห่ง

หน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งน้ันมารวมค านวณมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  

16.4. วิธีการช าระคา่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน  

กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช าระค่าขาย

คืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทน บริษัทจดัการจะตอ้งไดร้บัมติ

พิเศษใหช้ าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงินได ้ 

 

เง่ือนไขเพิ่มเติม :  

ในการเฉล่ียเงินคืนแต่ละครั้งตามขอ้ 16.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตุผลแสดงใหเ้ห็น

ว่า เงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีไม่คุม้กบัภาระคา่ใชจ้่ายในการ

เฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจน าเงินไดสุ้ทธิดงักล่าวไปรวมจา่ย

ในโอกาสแรกท่ีการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระค่าใชจ้า่ยก็ได ้

ทั้งน้ี หากไดม้ีการจ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีจนครบถว้นแลว้ และ

(1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นไวใ้นขอ้ผูกพนั 

(2) ตอ้งไดร้บัมติพิเศษจากผูถื้อหน่วยลงทุนก่อนการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นท่ี

มิใช่หลกัประกนัในแต่ละครั้ง โดยด าเนินการดงัน้ี 

(2.1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัทรพัยสิ์นท่ีกองทุนจะไดจ้ากการรบัช าระหน้ีดว้ย

ทรพัยสิ์นอื่น มลูค่าของทรพัยสิ์น ประมาณการคา่ใชจ้า่ย เช่น ค่าใชจ้่ายในการไดม้าซึ่ง

ทรพัยสิ์น คา่ใชจ้่ายในการบริหารทรพัยสิ์น และคา่ใชจ้า่ยในการจ าหน่ายทรพัยสิ์น เป็น

ตน้ 

(2.2) ระบุเหตุผลและความจ าเป็นในการรบัช าระหน้ี 

(2.3) จดัใหม้ีหรือจดัท าเอกสารหลกัฐานอย่างใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

(2.3.1) เอกสารหลกัฐานซ่ึงแสดงใหเ้ห็นไดว้่ามีการผิดนัดช าระหน้ีเกิดขึ้ น 

(2.3.2) บทวิเคราะหแ์ละเหตุผลประกอบบทวิเคราะหท่ี์บริษัทจดัการจดัท าซ่ึงแสดงถึง

พฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหน้ีได ้

หรือขอ้เท็จจริงท่ีบริษัทจดัการพจิารณาแลว้เห็นว่าตราสารท่ีลงทุนน้ันขาดสภาพคล่อง

หรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล 

 

ส่วนท่ี 2 การด าเนินการเมื่อบริษัทจดัการไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบัช าระหน้ีดว้ย

ทรพัยสิ์นอื่นเพื่อกองทุน 

1. บริษัทจดัการแจง้ขอ้มลูต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการ

นับแต่วนัท่ีไดร้บัทรพัยสิ์นมา โดยระบุประเภท จ านวน และช่ือผูอ้อกตราสารหน้ีหรือ

ลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้ง วนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบัช าระหน้ีดว้ย

ทรพัยสิ์นอื่น พรอ้มทั้งรายละเอยีดเกี่ยวกบัทรพัยสิ์นท่ีไดร้บัโดยมีสาระส าคญัอยา่งน้อย

เกี่ยวกบัทรพัยสิ์นดงักล่าว มลูค่าทรพัยสิ์น ค่าใชจ้า่ยในการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์น

อื่น 

 

2. บริษัทจดัการจะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการไดแ้จง้

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามขอ้ 1. เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั โดยจดั

ใหม้ีรายละเอียดตามขอ้ 1. ไวท่ี้ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของ บริษัทจดัการ 



ตารางเปรียบเทียบกองทุนเปิดเค อินเดีย หุน้ทุน 

17 
 

  หวัขอ้ เดิม ใหม ่

ปรากฏว่าเงินไดสุ้ทธิน้ันไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉล่ียเงินคืน บริษัทจดัการอาจ

น าเงินไดสุ้ทธิดงักล่าวมารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมก็ได ้ 

การช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอื่นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมจะช าระ

ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏช่ือตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ เวลาท่ีก าหนด 

เท่าน้ัน 

ตลอดจนสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีใชใ้น

การซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุน 

 

3. ก าหนดราคาทรพัยสิ์นท่ีกองทุนไดร้บัมาจากการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่น เพื่อใช้

ในการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสมาคม

ก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

4. ค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนท่ีมีการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่น 

4.1 กรณีท่ีบริษัทจดัการไดด้ าเนินการตามขอ้ 1. ของส่วนท่ี 1 บริษัทจดัการตอ้งไม่น า

ทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นและเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นอื่นท่ีได้

จากการรบัช าระหน้ีมารวมค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

4.2 กรณีอื่นนอกเหนือจากขอ้ 4.1 บริษัทจดัการตอ้งน าทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระ

หน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นมารวมค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

 

5. ด าเนินการกบัทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่น 

5.1 กรณีท่ีบริษัทจดัการไดด้ าเนินการตามขอ้ 1. ของส่วนท่ี 1 ใหบ้ริษัทจดัการ

จ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นในโอกาสแรกท่ีสามารถ

กระท าไดโ้ดยค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั (เวน้แต่ในกรณีท่ีผูถื้อ

หน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นอื่นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีตกลงรบั

ช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นดงักล่าวแทนเงิน ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ผูกพนัและตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสมาคมก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.) 

5.2 กรณีอื่นนอกเหนือจากขอ้ 5.1 ใหบ้ริษัทจดัการด าเนินการกบัทรพัยสิ์นท่ีไดจ้าก

การรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นดงักล่าวตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

5.2.1 กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีกองทุนสามารถลงทุนได ้บริษัทจดัการอาจมีไวซ่ึ้ง

ทรพัยสิ์นดงักล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนก็ได ้
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5.2.2 กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีกองทุนไม่สามารถลงทุนได ้บริษัทจดัการตอ้ง

จ าหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าวในโอกาสแรกท่ีสามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถึงประโยชน์ของ

ผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

5.3 ในระหวา่งท่ีบริษัทจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าว บริษัทจดัการ

อาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยสิ์นดงักล่าวก็ได ้

5.4 ในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายในการบริหารทรพัยสิ์นใหบ้ริษัทจดัการจ่ายจากทรพัยสิ์นของ

กองทุน เวน้แต่กรณีกองทุนเปิดท่ีบริษัทจดัการบนัทึกมลูค่าตราสารหน้ีหรือสิทธิ

เรียกรอ้งเป็น 0 ใหบ้ริษัทจดัการจ่ายจากเงินส ารอง รายได ้หรือผลประโยชน์ท่ีไดจ้าก

การบริหารทรพัยสิ์นน้ัน 

 

6. คืนเงินแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 45 วนันับแต่วนัท่ีมีเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีได้

จากการรบัช าระหน้ี 

6.1 เฉล่ียเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นคนืในแต่ละ

ครั้งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามขอ้ 1. ของส่วนท่ี 1 แลว้แต่กรณี ภายใน 45 วนันับแต่

วนัท่ีมีเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ี 

6.2 แจง้รายละเอียดเกี่ยวกบัการเฉล่ียเงินคืนไปยงัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท่ีบริษัทจดัการไดเ้ฉล่ียเงินคืน 

6.3 หากบริษัทจดัการมีเหตุผลแสดงใหเ้ห็นว่าเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นอืน่ท่ีไดจ้ากการ

รบัช าระหน้ีไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัท

จดัการอาจน าเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีดงักล่าวไปรวมจา่ยใน

โอกาสแรกท่ีการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระคา่ใชจ้่ายก็ได ้

หากไดม้ีการจ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นจนครบถว้น

แลว้และปรากฏว่าเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นอื่นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีน้ันไม่คุม้กบั

ภาระค่าใชจ้า่ยในการเฉล่ียเงินคืน บริษัทจดัการอาจน าเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นอื่นท่ี

ไดจ้ากการรบัช าระหน้ีดงักล่าวมารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนก็ได ้

ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะด าเนินการดงักล่าวไดต่้อเมื่อไดร้ะบุรายละเอียดไวใ้นขอ้ผูกพนั

แลว้ 
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6.4 ส าหรบักองทุนเปิดท่ีบริษัทจดัการไดบ้นัทึกมลูคา่ตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้ง

เป็น 0 หากต่อมาปรากฏว่าบริษัทจดัการไดร้บัช าระหน้ีตามตราสารหน้ีหรือสิทธิ

เรียกรอ้งดงักล่าวเป็นเงิน ใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามขอ้ 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม 

 

การช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอื่นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะช าระใหแ้ก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุนท่ีปรากฏช่ือตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ เวลาท่ีก าหนดเท่าน้ัน 

 


