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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี ้เซคเตอร์     
 

ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ 

วาระที่  1 พจิารณาอนุมัติแก้ไขโครงการเพื่อเปลี่ยนประเภทและนโยบายการลงทนุของกองทนุ K-PROP และ 

วาระที่  2 พจิารณาอนุมัติแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่มประเภทหลักทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืนๆ ให้กองทนุสามารถลงทุนได้ 

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 

1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี ้เซคเตอร์  

1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  K Property Sector Fund  

1.3. ชื่อย่อ :  K-PROP 

1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible  

1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  K Property Infrastructure Flexible Fund  

1.3. ชื่อย่อ :  K-PROPI 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจดัการกองทนุรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทนุ ลักษณะพเิศษ การลงทนุในต่างประเทศ การลงทนุในสญัญาซือ้ขาย

ล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทนุในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธอ่ืีนที่จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

เพ่ือเป็นทางเลือกสําหรับผู้ลงทุนที่ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทนุในหนว่ยลงทนุของ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พ่ือการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์ 

(REITs) และ/หรือ ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุน

ในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs ETF) ที่จดทะเบียนทัง้ในและตา่งประเทศ รวมถึงหุ้น

ของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ภายใต้หมวดพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์  

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

เพ่ือเป็นทางเลือกสําหรับผู้ลงทุนที่ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทนุในหลักทรัพย์ที่

เก่ียวข้องกับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และหรือกลุ่มกิจการโครงสร้างพืน้ฐานทัง้ในและ

ต่างประเทศ  

 

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม  

ทรัพย์สินทางเลือก 

การลงทุนของนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก : 

- หน่วยลงทุนของกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs 

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม  

ผสม 

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม : 

- ตราสารทุน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน 

- ตราสารหนี ้: ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี ้

- หน่วยลงทุนของกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทนุในหนว่ยลงทนุ

ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs 
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- กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 

- หน่วย private equity : ไม่กําหนดสัดส่วนการลงทนุในหนว่ย private equity 

 3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

- กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) 

     Sector ของกองทุน : PROP 

 3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทนุในกองทุนรวมอ่ืนภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross 

Investing Fund) 

3.7. การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน 3.7. การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน 

3.11. รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารดังตอ่ไปนี ้ที่อยู่ในหมวดพัฒนาอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพย์ (Property Sector) โดยเฉล่ียในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ ทัง้นี ้กองทนุจะลงทนุหลักทรัพย์หรือตราสารที่จดทะเบียนทัง้ใน

และต่างประเทศ รวมถึงอยู่ระหว่างการดําเนนิการกระจายการถือหน่วยลงทุน หรือเปิดเสนอขาย

ครัง้แรก  

1. หน่วยลงทุนของกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ  

2. หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือ  

3. ตราสารของกองทนุอสังหาริมทรัพยตา่งประเทศและ Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทนุใน

ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs ETF) รวมถึงตราสารอ่ืนใดที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งตรา

สารดังกล่าว หรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารหรือกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุนดงักล่าว และ/

หรือ  

4 หน่วยของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานทีอ่ยู่ในหมวดพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ/

หรือ  

5. หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ภายใต้หมวดพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์หรือทีม่ีลักษณะ

เทียบเคียงได้กับหมวดพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงตราสารหรือสัญญาทางการเงนิที่

ให้สิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นดงักล่าวหรือให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับหุ้น / กลุ่มหุ้นนัน้ ๆ   

 3.11. รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่จดทะเบียน อยู่ระหว่างการดําเนนิการกระจาย

การถือหน่วยลงทุน หรือเปิดเสนอขายครัง้แรกทัง้ในและต่างประเทศทีเ่ก่ียวข้องกับกลุ่มธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์และ/หรือกลุ่มกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน รวมกันโดยเฉล่ียในรอบระยะเวลาบัญชไีม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ ทัง้นี ้หลักทรัพย์หรือตราสารดังกล่าว 

ได้แก่  

1. หน่วยลงทุนของกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือ กองทรัสตห์รือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดัตัง้ขึน้ตาม

กฎหมายต่างประเทศที่จัดตัง้ในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอ่ืนใด ที่มีวัตถุประสงคห์ลักใน

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ 

กองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่เก่ียวข้อง

กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือธุรกิจเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์  

2. หน่วยของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน และ/หรือ หน่วยของกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานใน

ต่างประเทศที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ และ/หรือทรัสต์ที่จัดตัง้ในรูปแบบบริษัท ทรัสต์ 

หรือรูปแบบอ่ืนใด ที่มีวัตถุประสงคห์ลักในการลงทุนในลักษณะทาํนองเดยีวกับกองทุนโครงสร้าง

พืน้ฐาน และ/หรือ กองทุนรวม และ/หรือ Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือ

ตราสารที่เก่ียวข้องกับกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน และ/หรือ กลุ่มกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน  
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โดยกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารตามข้อ 1 – 4 โดยเฉล่ียในรอบระยะเวลาบัญชีไม่

น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ  

ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทนุในตราสารทุน ตราสารหนี ้ตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทนุ หน่วยลงทนุของกอง

โครงสร้างพืน้ฐานทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เงินฝากทัง้ในและตา่งประเทศ และ/หรือสัญญาซือ้

ขายล่วงหน้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมถึง

ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

ทัง้นี ้กองทุนอาจลงทุนในตา่งประเทศไมเ่กินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ โดย

อาจพิจารณาป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนตามดุลพินจิของผู้จัดการกองทนุ เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 

(Structured Note) ตราสารหนีท้ีม่ีอันดับความน่าเชือ่ถือตํา่กว่าที่สามารถลงทนุได้ (Non-

Investment grade) และตราสารหนีท้ี่ไม่ได้รับการจัดอันดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) 

ทัง้นี ้กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนีท้ี่มอัีนดบัความนา่เชื่อถือตํ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณี

ที่ตราสารหนีน้ัน้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทีส่ามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่

กองทุนลงทุนเท่านัน้ รวมทัง้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มไิด้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

(Unlisted Securities) เว้นแตเ่ป็นหุ้นที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ส่ังรับเป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้นดงักล่าวอยู่ระหว่างการดําเนนิการ

กระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยว่าด้วยการรับหุ้นสามัญ

หรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้  

ทัง้นี ้การดํารงอัตราส่วนการลงทุนข้างต้นจะไมน่ํามาบังคบัใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน

นับตัง้แต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และ/หรือในช่วงระยะเวลาที่กองทุนมีความ

จําเป็นต้องรอการลงทุน 

3. หุ้นของบริษัทจดทะเบียนและ/หรือหลักทรัพย์จดทะเบียนที่เก่ียวข้องกับกลุ่มธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์และกลุ่มกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน หรือที่มลัีกษณะเทียบเคยีงได้กับกลุ่มธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์และกลุ่มกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน รวมถึงตราสารหรือสัญญาทางการเงินที่ให้สิทธิ

ในการได้มาซึ่งหุ้นและ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าวหรือให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับหุ้น / กลุ่มหุ้นนัน้ ๆ   

4. หน่วยของกิจการเงินร่วมลงทนุ (private equity) อันได้แก่ หุ้น ใบทรัสต์ ตราสารหรือหลักฐาน

แสดงสิทธิในทรัพย์สินของกิจการเงนิร่วมลงทุนทัง้ในและต่างประเทศที่เก่ียวข้องกับกลุ่มธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์และ/หรือกลุ่มกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน ทัง้นี ้ไม่ว่ากิจการดังกล่าวจะจัดตัง้ขึน้ใน

รูปของบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอ่ืนใด  

นอกจากนี ้กองทนุอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทนุรวม หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง

1) หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสตเ์พ่ือการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้าง

พืน้ฐานซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้โดยไมจ่ํากัดอัตราส่วน ยกเว้นในกรณีที่กองทนุ

ปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน จะลงทุน

สูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุนใน

หน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทนุของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์

เงื่อนไขที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด ทัง้นี ้กองทุนปลายทางไมส่ามารถลงทุน

ย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) และกองทุนปลายทางไมส่ามารถลงทนุตอ่ใน

กองทุนอ่ืนภายใต้บริษัทจดัการเดียวกกันอีก (cascade investment)  

ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทนุในตราสารทุน ตราสารหนี ้ตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทนุ เงินฝากทัง้ในและ

ต่างประเทศ สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 

Portfolio Management) ตราสารที่มีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนีท้ี่

มีอันดับความน่าเชื่อถือตํา่กว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนีท้ี่

ไม่ได้รับการจัดอันดบัความนา่เชือ่ถือ (Unrated Securities) และ/หรือหลักทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการ
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หาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กําหนด  

ในกรณีที่กองทุนมีการลงทนุในตา่งประเทศโดยเฉล่ียในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ และกองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน

ตามดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุน  

ทัง้นี ้การดํารงอัตราส่วนการลงทุนข้างต้นจะไมน่ํามาบังคบัใช้ในช่วงระยะเวลาดังต่อไปนี ้ 

(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทนุรวม  

(2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม  

(3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจําหนา่ยทรัพย์สินของกองทุนเนือ่งจากได้รับคําส่ังขายคนืหรือ

สับเปล่ียนหน่วยลงทุน จํานวนมากหรือเพ่ือรอการลงทุน ทัง้นี ้ต้องไมเ่กินกว่า 10 วันทําการ 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธิีอ่ืนที่จะลงทนุในประเทศ : 

 ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป  

1. ประเภทของตราสาร ได้แก่  

1.1 ตราสารทุน  

1.1.1 หุ้น  

1.1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้น (share warrants)  

1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพ่ิมทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right หรือ 

TSR)  

1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มสิีนค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) เป็นหุ้น

หรือ share warrants  

1.1.5 ตราสารทุนอ่ืนที่มีลักษณะทํานองเดยีวกับตราสารทุนตามข้อ 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพ่ิมเตมิ  

1.2 ตราสารหนี ้ 

1.2.1 พันธบัตร  

ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)  

1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ  นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอ่ืนของข้อ 

3.13.1 ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี ้ 

1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงือ่นไขทีท่ําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลคา่เงินลงทนุในตราสาร  

1.2 สามารถเปล่ียนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมือแต่

กองทุนได้ดําเนินการให้มกีารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด หรือ

มีเงื่อนไขให้กองทนุสามารถขายคนืผู้ออกตราสารได้)  

1.3 มีข้อมูลเก่ียวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่ง

บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสมํ่าเสมอ 

และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลคา่ยุตธิรรม โดยข้อมูลดงักล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเ่ชื่อถือ

ได้ซึ่งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นทีย่อมรับในระดับสากล  

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพ่ิมเตมิจากทีกํ่าหนดในข้อ 1.  

2.1 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพ่ือชําระหนีก้ารค้า B/E หรือ 
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1.2.2 ตั๋วเงินคลัง  

1.2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนพัุนธ์ และตราสาร Basel III)  

1.2.4 ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchangeหรือ B/E)  

1.2.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Noteหรือ P/N)  

1.2.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นกู้  

1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่ม ีunderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้  

1.2.8 ตราสารหนีอ่ื้นที่มีลักษณะทํานองเดยีวกับตราสารหนีต้ามข้อ 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพ่ิมเตมิ  

1.3 ตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)  

1.4 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants หรือ D/W)  

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน  

ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทนุได้ตามข้อ 1. ต้องมีคุณสมบัตขิองตราสารตามหลักเกณฑ์

ที่ครบถ้วน ดังนี ้ 

2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงือ่นไขทีท่ําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลคา่เงินลงทนุในตราสาร  

2.2 สามารถเปล่ียนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมอืแตก่องทนุได้

ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด หรือมีเงื่อนไขให้

กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  

2.3 มีข้อมูลเก่ียวกับตราสารที่บริษัทจดัการ สามารถเข้าถึงได้เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณา

ตัดสินใจลงทุนได้อย่างสมํา่เสมอ และมีข้อมลูราคาที่สะท้อนมลูค่ายุตธิรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง

อ้างอิงจากแหล่งข้อมลูที่เชื่อถือได้ซึง่จัดทาํตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพ่ือชําระหนีก้ารค้า B/E หรือ 

P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดงันี ้ 

2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  

2.4.2 ธนาคารออมสิน  

P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดงันี ้ 

2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  

2.1.2 ธนาคารออมสิน  

2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

2.1.4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  

2.1.6 ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  

2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ีลักษณะทาํนองเดยีวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7  

ทัง้นี ้การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส่ังจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทัง้

จํานวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย  

2.2 การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพ่ิมเติมดงันี ้ 

2.2.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดยีวกับ underlying ของ 

derivatives ตามที่ระบุในส่วนที่ 6 ข้อ 1.  

2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใดๆ ทรัพย์สินนัน้ต้องเป็น

ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแตเ่ป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งกําหนดโดย 

International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปล่ียน

มือได้ โดยก่อนการลงทุนบริษัทจัดการต้องจัดให้มกีารเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการลงทุนที่อาจทําให้

กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดงักล่าวไว้ในหนังสือชีช้วนด้วย  

2.2.3 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งมีข้อกําหนดห้ามเปล่ียนมอื ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถ

ไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้  

2.2.4 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัดการต้องดาํเนนิการจัดให้มข้ีอตกลงกับผู้

ออก SN ดังต่อไปนีก่้อนการลงทนุ  

2.2.4.1 ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมูลคา่ยุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที่ 15 และวัน
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2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

2.4.4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  

2.4.6 ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  

2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ีลักษณะทาํนองเดยีวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7  

ทัง้นี ้การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส่ังจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทัง้

จํานวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย 

สุดท้ายของแต่ละเดอืน ทัง้นีใ้นกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทาํการของบริษัทจัดการให้คาํนวณ

และแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป  

2.2.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญ ให้ผู้ออก SN 

คํานวณและแจ้งมูลคา่ยุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันท ี 

ความในข้อ 2.2.4.1 ไม่นํามาใช้บังคบักับกรณีที่เป็น SN ซึ่งขึน้ทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอ

ขายตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคระกรรมการกํากับตลาดทนุว่าด้วยการขออนญุาตและ

การอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนีท้ีอ่อกใหม ่

 

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  

กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคบักฎหมายไทย ต้องมีคณุสมบัติและหลักเกณฑ์ในการ

ลงทนุดังนี ้ 

1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเชน่เดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทาง

การเงินทั่วไปในส่วนที ่1 ข้อ 2.1 - 2.3  

2. ในกรณีที่กองทุนไปลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดงักล่าวต้องมนีโยบายการ

ลงทนุดังนี ้(ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทนุรวมทองคาํที่ลงทุนในทองคําแท่ง)  

2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดยีวกับทีก่องทนุสามารถลงทุนได้  

2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้  

2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ product limit สําหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนัน้  

2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนัน้ 

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  

ต้องมีคุณสมบัตแิละหลักเกณฑ์ในการลงทนุดงันี ้ 

กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคบักฎหมายไทย  

1. กรณเีป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  

1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS 

ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3  

1.2 ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทนุรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบาย

การลงทุนดังนี ้(ไม่ใช้กับการลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทุนรวมทองคาํทีล่งทนุในทองคาํแทง่)  

1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนดิเดยีวกับที่กองทุนสามารถลงทนุได้  

1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมือ่ใช้วิธีคาํนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้  

1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมือ่ใช้วิธีคาํนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ product limit สําหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนัน้  

1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทนุนัน้  

2. กรณเีป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่กําหนดในส่วนที ่2 ข้อ 1.  

2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS 
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ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3  

2.2 จดทะเบียนซือ้ขายใน SET 

ไม่มี ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity  

บริษัทจัดการจะลงทุนในหนว่ย private equity ที่มีคุณสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการ

ลงทุนเช่นเดยีวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3  

ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพันตามข้อตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทนุ (private equity) บริษัทจัดการ

จะลงทนุในหน่วย private equity ได้ โดยต้องไมม่ีข้อกําหนดหรือเงือ่นไขทีท่ําให้ผู้ลงทุนเข้าผูกพัน

มากกว่าข้อตกลงจํานวนเงนิขัน้ตํา่ทีจ่ะลงทุน 

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธิีอ่ืนที่จะลงทนุในต่างประเทศ : 

ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงนิตา่งประเทศทัว่ไป  

1. ประเภทของตราสาร ได้แก่  

1.1 ตราสารทุนต่างประเทศ  

1.1.1 หุ้น  

1.1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้น (share warrants)  

1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพ่ิมทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right หรือ 

TSR)  

1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มสิีนค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) เป็นหุ้น

หรือ share warrants  

1.1.5 ตราสารทุนอ่ืนที่มีลักษณะทํานองเดยีวกับตราสารทุนตามข้อ 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพ่ิมเตมิ  

 

1.2 ตราสารหนีต้่างประเทศ  

1.2.1 พันธบัตร  

1.2.2 ตั๋วเงินคลัง  

ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)  

1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ  นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอ่ืนของข้อ 

3.13.2 ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี ้ 

1.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงือ่นไขทีท่ําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลคา่เงินลงทนุในตราสาร  

1.2 สามารถเปล่ียนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมือแต่

กองทุนได้ดําเนินการให้มกีารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด หรือ

มีเงื่อนไขให้กองทนุสามารถขายคนืผู้ออกตราสารได้)  

1.3 มีข้อมูลเก่ียวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่ง

บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสมํ่าเสมอ 

และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลคา่ยุติธรรม โดยข้อมูลดงักล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทีเ่ชื่อถือ

ได้ซึ่งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นทีย่อมรับในระดับสากล  

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพ่ิมเตมิจากทีกํ่าหนดในข้อ 1.  

2.1 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพ่ือชําระหนีก้ารค้า B/E หรือ 

P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดงันี ้ 

2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  
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1.2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนพัุนธ์ และตราสาร Basel III)  

1.2.4 ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchangeหรือ B/E)  

1.2.5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Noteหรือ P/N)  

1.2.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นกู้  

1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่ม ีunderlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้  

1.2.8 ตราสารหนีอ่ื้นที่มีลักษณะทํานองเดยีวกับตราสารหนีต้ามข้อ 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพ่ิมเตมิ  

1.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต่างประเทศ (Derivative Warrants หรือ D/W)  

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน  

ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทนุได้ตามข้อ 1. ต้องมีคุณสมบัตขิองตราสารตามหลักเกณฑ์

ที่ครบถ้วน ดังนี ้ 

2.1 ไม่มีข้อกําหนดหรือเงือ่นไขทีท่ําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลคา่เงินลงทนุในตราสาร  

2.2 สามารถเปล่ียนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมอืแตก่องทนุได้

ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด หรือมีเงื่อนไขให้

กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  

2.3 มีข้อมูลเก่ียวกับตราสารที่บริษัทจดัการ สามารถเข้าถึงได้เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณา

ตัดสินใจลงทุนได้อย่างสมํา่เสมอ และมีข้อมลูราคาที่สะท้อนมลูค่ายุตธิรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง

อ้างอิงจากแหล่งข้อมลูที่เชื่อถือได้ซึง่จัดทาํตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพ่ือชําระหนีก้ารค้า B/E หรือ 

P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดงันี ้ 

2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  

2.4.2 ธนาคารออมสิน  

2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

2.4.4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.2 ธนาคารออมสิน  

2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

2.1.4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  

2.1.6 ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  

2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ีลักษณะทาํนองเดยีวกับผู้รับฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7  

ทัง้นี ้การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส่ังจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทัง้

จํานวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย 

2.2 การลงทุนใน SN ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเพ่ิมเติมดงันี ้ 

2.2.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดยีวกับ underlying ของ 

derivatives ตามที่ระบุในส่วนที่ 6 ข้อ 1.  

2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใดๆ ทรัพย์สินนัน้ต้องเป็น

ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแตเ่ป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งกําหนดโดย 

International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรัพย์สินที่สามารถเปล่ียน

มือได้ โดยก่อนการลงทุนบริษัทจัดการต้องจัดให้มกีารเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการลงทุนที่อาจทําให้

กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดงักล่าวไว้ในหนังสือชีช้วนด้วย  

2.2.3 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งมีข้อกําหนดห้ามเปล่ียนมอื ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถ

ไถ่ถอน SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้  

2.2.4 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในตา่งประเทศ ต้องปรากฎว่า SN นัน้มีราคาปรากฎในระบบ

ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทัว่ไปของธรรมเนยีมปฏิบัตสิากล และบริษัทจัดการต้อง

ดําเนินการจัดให้มข้ีอตกลงกับผู้ออก SN ดังต่อไปนีก่้อนการลงทุน  

2.2.4.1 ให้ผู้ออก SN ส่งราคาที่เป็นมูลค่ายุตธิรรมของ SN ซึ่งเกิดจากวิธีการคํานวณเดยีวกับทีใ่ช้

ในการคํานวณราคาที่แสดงในระบบข้อมูลทีน่่าเชื่อถือดงักล่าว ให้บริษัทจัดการทุกวันที ่15 และวัน
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2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  

2.4.6 ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  

2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ีลักษณะทาํนองเดยีวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7  

ทัง้นี ้การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส่ังจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทัง้

จํานวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย 

สุดท้ายของแต่ละเดอืน ทัง้นี ้ในกรณีที่วันดงักล่าวเป็นวันหยุดทาํการของบริษัทจดัการให้คํานวณ

และแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป  

2.2.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญให้ผู้ออก SN ส่ง

ราคาที่เป็นมูลค่ายุตธิรรมของ SN มายังบริษัทจัดการทันท ี

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  

กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคบักฎหมายต่างประเทศ ต้องมีคณุสมบัตแิละหลักเกณฑ์ใน

การลงทุนดังนี ้ 

1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเชน่เดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทาง

การเงินทั่วไปในส่วนที ่1 ข้อ 2.1 - 2.3  

2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีลักษณะดงันี ้ 

2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหนว่ยงานต่างประเทศทีกํ่ากับดูแล  

ด้านหลักทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของ

กองทุน CIS ต่างประเทศที่มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชิกของ 

WFE  

2.2 CIS operator ของกองทนุดงักล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดแูลทีเ่ป็น

สมาชิกสามัญของ IOSCO  

2.3 ในกรณีที่กองทุนรวมไปลงทุนในหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ กองทนุ CIS ต่างประเทศ

ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับ

กองทุนเพ่ือผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนัน้  

3. ประเทศที่กํากับดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมมีาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทนุอย่าง

เพียงพอทัง้นี ้ตามรายชื่อประเทศที่สํานักงานกําหนด  

4. ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมในหนว่ยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวต้อง

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  

ต้องมีคุณสมบัตแิละหลักเกณฑ์ในการลงทนุดงันี ้ 

กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคบักฎหมายต่างประเทศ  

1. กรณเีป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  

1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS 

ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3  

1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ีลักษณะดังนี ้ 

1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานตา่งประเทศที่กํากับดแูล

ด้านหลักทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของ

กองทุน CIS ต่างประเทศที่มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชิกของ 

WFE  

1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหนว่ยงานกํากับดแูลที่เป็น

สมาชิกสามัญของ IOSCO  

1.2.3 ในกรณีที่กองทุนรวมไปลงทนุในหนว่ยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ กองทุน CIS 

ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การกํากับดแูล การออก การเสนอขาย และการ

จัดการสําหรับกองทุนเพ่ือผู้ลงทนุรายย่อยของประเทศนัน้  

1.3 ประเทศที่กํากับดูแลการเสนอขายหนว่ยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่าง

เพียงพอ ทัง้นี ้ตามรายชื่อประเทศที่สํานักงานกําหนด  
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มีการจํากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตจุําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเทา่นัน้ 

และมีนโยบายการลงทุนดังนี ้(ไม่ใช้กับการลงทนุในหนว่ยของกองทนุ CIS ต่างประเทศซึ่งเป็น

กองทุนรวมทองคาํที่ลงทนุในทองคาํแทง่)  

4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดยีวกับทีก่องทนุรวมสามารถลงทุนได้ใน

สัดส่วน > 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนัน้  

4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนรวมนัน้ ทัง้นี ้หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที่

เป็น SIP  

4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ product limit สําหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนรวมนัน้  

4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit กองทุนรวมนัน้ 

1.4 ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ตา่งประเทศ กองทุนดงักล่าว

ต้องมีการจํากัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตจุําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราว

เทา่นัน้ และมีนโยบายการลงทุนดังนี ้(ไม่ใช้กับการลงทุนในหนว่ยของกองทนุ CIS ต่างประเทศซึ่ง

เป็นกองทุนรวมทองคาํที่ลงทุนในทองคาํแทง่)  

1.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมือ่ใช้วิธีคาํนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนรวมนัน้ ทัง้นี ้หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สิน

ที่เป็น SIP  

1.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมือ่ใช้วิธีคาํนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ product limit สําหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนรวมนัน้  

1.4.3 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทนุรวม

นัน้  

ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที่กองทนุรวมลงทุน ต้องเป็นกองทนุทีมุ่่งเน้นลงทุนในทรัพย์สินซึ่ง

เป็นประเภทและชนิดเดยีวกับที่กองทนุรวมสามารถลงทนุได้ และเมื่อนาํทรัพย์สินทีไ่มส่ามารถ

ลงทุนได้มาคาํนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไมเ่กินร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุน

รวมดังกล่าว  

2. กรณเีป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่กําหนดในส่วนที ่2 ข้อ 1.  

2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS 

ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3  

2.2 จดทะเบียนในตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE 

ไม่มี ส่วนที่ 5 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity  

บริษัทจัดการจะลงทุนในหนว่ย private equity ที่มีคุณสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการ

ลงทุนเช่นเดยีวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3  

ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพันตามข้อตกลงกับกิจการเงินร่วมลงทนุ (private equity) บริษัทจัดการ
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จะลงทนุในหน่วย private equity ได้ โดยต้องไมม่ีข้อกําหนดหรือเงือ่นไขทีท่ําให้ผู้ลงทุนเข้าผูกพัน

มากกว่าข้อตกลงจํานวนเงนิขัน้ตํา่ทีจ่ะลงทุน 

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

 ….  

3 หน่วย CIS  

3.1 หน่วย CIS ในประเทศ 

  

ไม่เกิน 10% 

  3.1 หน่วย CIS ต่างประเทศ ไม่เกิน 25% 

 ...  

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้

5.1 เป็นตราสารหนี ้หรือตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทนุ ที่ผู้ออก

จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. 

ต่างประเทศที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ใน

ประเทศไทย 

... 

ไม่เกินอัตราดังนี ้แล้วแต่

อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 10%หรือ 

(2) นํา้หนักของตราสารที่

ลงทุนใน benchmark + 

5% 

6 ทรัพย์สินดังนี ้

... 

6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้ 

6.4.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทนุ หรือ SN ที่ผู้

ออกจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสาร

นัน้ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมาย

รวมกันไม่เกินอัตราดงันี ้

แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) นํา้หนักของทรัพย์สินที่

ลงทุนใน benchmark + 

5% 

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

 ....  

3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 

1 และข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 1  

ไม่จํากัดอัตราส่วน 

 ...  

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้

5.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทุน หรือ 

SN ที่ผู้ออกจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขา 

ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบ

ธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 

.... 

ไม่เกินอัตราดังนี ้แล้วแต่

อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 10%หรือ 

(2) นํา้หนักของตราสารที่

ลงทุนใน benchmark + 5% 

6 ทรัพย์สินดังนี ้

... 

6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้ 

6.4.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทนุ หรือ 

SN ที่ผู้ออกจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอ

ขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตัง้

ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมสาขา

รวมกันไม่เกินอัตราดงันี ้

แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) นํา้หนักของทรัพย์สินที่

ลงทุนใน benchmark + 5%  
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ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย)  

… 

6.7 หน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้

6.7.1 จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือ

การจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลักทรัพย์ผู้

ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์

ตา่งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที่อยู่ระหว่าง

ดําเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจทําให้มีการเพิกถอนหนว่ย

ดังกล่าวออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้

ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)  

6.7.2 เป็นหน่วย property ที่มีหรือไม่ได้มีลักษณะ

กระจายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า 

แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่

สํานักงานกําหนด 

6.8 หน่วย infra ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้

6.8.1 จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือ

การจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลักทรัพย์ผู้

ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์

ตา่งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที่อยู่ระหว่าง

ดําเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจทําให้มีการเพิกถอนหนว่ย

ดังกล่าวออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้

ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ )  

ของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบ

ธุรกิจในประเทศไทย)  

… 

6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มี

ลักษณะครบถ้วนดังนี ้

6.7.1 จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO 

เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย

หลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือ

ของตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่

รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดาํเนินการ

แก้ไขเหตุที่อาจทําให้มีการเพิกถอนหนว่ย

ดังกล่าวออกจากการซือ้ขายใน SET หรือใน

ตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)  

6.7.2 เป็นหน่วยของกองทนุทีไ่ม่ได้มีลักษณะ

กระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 

อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี 

(diversified fund) ตามแนวทางที่สํานกังาน

กําหนด  

6.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซือ้ขาย

หรืออยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้

ขายในกระดานซือ้ขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุ

ทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์

ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity 

ที่อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจทาํให้มี
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6.8.2 เป็นหน่วย infra ที่ไม่ได้มลัีกษณะกระจายการ

ลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน (diversified fund) 

ตามแนวทางที่สํานกังานกําหนด 

7 หน่วย infra ของกองทุนที่มลัีกษณะกระจายการลงทุน

ในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน (diversified fund) ตาม

แนวทางที่สํานักงานกําหนด และมีลักษณะตาม 6.8.1 

ไม่จํากัดอัตราส่วน 

 ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

การเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือ้ขาย

ใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์

ต่างประเทศ)  

6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 

ข้อ 2 หรือข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ที่จดทะเบียน

ซือ้ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจด

ทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลักทรัพย์ 

สําหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ้

ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหนว่ย

ดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดําเนนิการแก้ไขเหตทุี่อาจ

ทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการ

ซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์

ต่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มี

ลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้าง

พืน้ฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า 

แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่

สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.กําหนด และมี

ลักษณะตาม 6.7.1 

ไม่จํากัดอัตราส่วน 

 ...  
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ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

 ...  

2 ทรัพย์สินดังนี ้

2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมือแต่กองทุนได้

ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตาม

วิธีการที่กฎหมายกําหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุน

สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มรีะยะเวลา

การฝากเกิน 12 เดือน  

2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี ้แต่ไม่รวมถึงตราสาร

หนี ้ตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทุน ที่มีลักษณะครบถ้วนดงันี ้

2.3.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วน

ที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน

หรือคู่สัญญา (single entity limit) 

2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับตํ่ากว่า investment 

grade หรือไม่มี credit rating 

รวมกันไม่เกิน 25% 

 …  

6 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่เกิน 20% 

 ...  
 

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

 ...  

2 ทรัพย์สินดังนี ้ 

2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปล่ียนมือแต่

กองทุนรวมได้ดาํเนินการให้มกีารรับโอนสิทธิเรียกร้อง

ในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด หรือมี

เงื่อนไขให้กองทุนรวมสามารถขายคนืผู้ออกตราสารได้  

2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA 

และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขอ

อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนีท้ี่

ออกใหม)่ 

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มี

ระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  

2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี ้

รวมกันไม่เกิน 25% 

 …  

6 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่จํากัดอัตราส่วน 

 ...  
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ไม่มี 

 

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามความมส่ีวนได้เสียในกิจการที่ลงทนุ (concentration 

limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

 ...  

6 หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย private equity 

ทัง้หมดของกองทนุ private equity  
 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวธิกีารดําเนินการในกรณีที่มลูค่าหน่วย

ลงทุนไม่ถูกต้อง : 

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหนว่ย

ลงทุน และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดังตอ่ไปนี ้ 

(2.1 ) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมลูค่าหน่วยลงทนุทกุสิน้วันทําการ เว้นแตวั่นทาํการนัน้ตรง

กับวันหยุดของกองทนุตา่งประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์ตา่งประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน และ

ประเทศที่เก่ียวข้องกับการลงทุน หรือวันตามทีบ่ริษัทจัดการประกาศกําหนดเพ่ิมเติมในกรณีทีม่ี

เหตุการณ์ไม่ปกติ  

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วันทาํการซือ้ขายหน่วย

ลงทนุ ทัง้นี ้ให้ใช้มูลค่าหนว่ยลงทุนของสิน้วันทําการซือ้ขายหนว่ยลงทุนนัน้เป็นเกณฑ์ในการ

คํานวณราคาดังกล่าว  

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทนุของวันดังตอ่ไปนี ้ 

(ข) วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทาํการถัดไป  

(ค) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทุนเพ่ือการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการ

ถัดไป  

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนของวันทาํการซือ้ขายหน่วย

ลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทาํการถัดไป 

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหนว่ย

ลงทุน และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดังตอ่ไปนี ้ 

(2.1 ) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมลูค่าหน่วยลงทนุทกุสิน้วันทําการภายใน 2 วันทําการ

ถัดไป เว้นแต่วันทําการนัน้ตรงกับวันหยุดของกองทนุตา่งประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์

ต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทนุ และประเทศที่เก่ียวข้องกับการลงทุน หรือวันตามทีบ่ริษัทจัดการ

ประกาศกําหนดเพ่ิมเตมิในกรณีที่มเีหตกุารณ์ไม่ปกต ิ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วันทาํการซือ้ขายหน่วย

ลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป ทัง้นี ้ให้ใช้มูลคา่หนว่ยลงทุนของสิน้วันทําการซือ้ขายหนว่ยลงทุน

นัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดงักล่าว  

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทนุของวันดังตอ่ไปนี ้ 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทนุเพ่ือการจ่ายเงนิปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการ

ถัดไป  

(ข) วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนของวันทาํการซือ้ขายหน่วย

ลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป 
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วาระที่  3 พจิารณาอนุมัติแก้ไขโครงการเพื่อเปลี่ยนนโยบายจ่ายเงินปันผล 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย  

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :  

บริษัทจัดการมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหนว่ยลงทนุไม่เกินปีละ 4 ครัง้ ดังนี ้ 

บริษัทจัดการจะดําเนินการพิจารณาจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ โดยจะพิจารณาจ่ายเงิน

ปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากการเพ่ิมขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานประจําแตล่ะงวด

บัญชี หรือกําไรสุทธิที่เกิดขึน้จริงประจํางวดบัญชี หรือจากกําไรสะสมที่เกิดขึน้จริง ณ สิน้งวด ตามที่

บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร หรือเมื่อกองทุนได้รับเงนิปันผลหรือเงินตอบแทนอ่ืนในลักษณะ

เดียวกันจากการลงทุนในทรัพย์สินประเภทใดประเภทหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  

(2) หน่วยทรัสต์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขาย

หน่วยทรัสต์ของทรัสตเ์พ่ือการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์  

(3) ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศทีม่ีการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย 

ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยตรง หรือโดยอ้อมผ่านการลงทนุในหนว่ยลงทุนตาม (1) หรือหน่วยทรัสต์

ตาม (2) รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิล่าสุด ณ วันปิดสมุดทะเบียน เพ่ือ

จ่ายประโยชน์ตอบแทนจากการลงทนุของกองทุนนัน้  

(4) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตา่งประเทศทีม่ีการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ไม่ว่าจะ

เป็นการลงทุนโดยตรง หรือโดยอ้อมผ่านการลงทนุในหนว่ยลงทนุตาม (1) หน่วยทรัสตต์าม (2) หรือ

ตราสารตาม (3) รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิล่าสุด ณ วันปิดสมุด

ทะเบียนเพ่ือจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากการลงทนุของกองทุนนัน้  

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลตามเงื่อนไขดังตอ่ไปนี ้ 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย  

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :  

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงนิปันผลปีละไม่เกิน 4 ครัง้ โดยจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของกําไร

สะสมหรือกําไรสุทธิ เมื่อกองทุนรวมมีกําไรสะสมหรือมีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีทีจ่ะ

จ่ายเงินปันผล ทัง้นี ้ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงิน

ปันผลดังกล่าวจะต้องไมท่ําให้กองทนุรวมมผีลขาดทุนสะสมเพ่ิมขึน้ในงวดบัญชีที่มกีารจ่ายเงนิปัน

ผลนัน้ 

 

กรณีที่เงินปันผลที่จะจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยเมื่อคาํนวณแล้วเป็นจํานวนเงินน้อยกว่า 0.25 บาทตอ่

หน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจงดจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวก็ได้ ทัง้นี ้ในกรณีที่ กองทุนรวมมีนโยบาย

ในการจ่ายเงินปันผลมากกว่าหนึง่ครัง้ในรอบปีบัญชี บริษัทอาจนาํยอดเงินปันผลที่คาํนวณได้น้อย

กว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุนนัน้ไปรวมคํานวณกับการ จ่ายเงินปันผลในครัง้ต่อไปของรอบปี

บัญชีเดียวกัน ทัง้นี ้หากยอดสะสมดังกล่าวรวมกันแล้วยังน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิงดจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวและนําไปสมทบในรอบปีบัญชถัีดไป  

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาแก้ไข เปล่ียนแปลง กําหนดหลักเกณฑ์และเงือ่นไขใน

การจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ทีส่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่

เก่ียวข้องกําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
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บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไมน้่อยกว่าผลลัพธ์ที่คาํนวณจากประโยชน์ตอบ

แทนที่ได้รับหักด้วยคา่ใช้จ่ายทกุประเภทในรอบระยะเวลาบัญชทีี่จะจ่ายเงนิปันผล เว้นแต่กรณี

ดงัต่อไปนี ้ 

(1) กรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสุทธิหรือกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีทีม่ีการจ่ายเงนิปันผล แต่

รายการกาไรสุทธิหรือ กําไรสะสมทัง้สองรายการดังกล่าวมียอดเงนิน้อยกว่าจํานวนเงนิปันผลที่

คํานวณได้ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผล เท่ากับยอดกําไรสุทธิหรือกําไรสะสมนัน้ แล้วแต่จํานวน

ใดจะมากกว่า และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไมท่าให้กองทนุมผีลขาดทุนสะสมเพ่ิมขึน้ในงวด

บัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้  

(2) กรณีที่เงินปันผลที่จะจ่ายให้กับผู้ถือหนว่ยเมือ่คาํนวณแล้วเป็นจํานวนเงนิน้อยกว่า 0.25 บาท

ต่อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจงดจา่ยเงนิปันผลดังกล่าวก็ได้ ทัง้นี ้ในกรณีที่ กองทุนรวมมี

นโยบายในการจ่ายเงินปันผลมากกว่าหนึ่ง ครัง้ในรอบปีบัญชี บริษัทอาจนาํยอดเงนิปันผลที่

คํานวณได้น้อยกว่า 0.25 บาทตอ่หนว่ยลงทนุนัน้ไปรวมคํานวณกับการ จ่ายเงินปันผลในครัง้ต่อไป

ของรอบปีบัญชีเดียวกัน ทัง้นี ้หากยอดสะสมดงักล่าวรวมกันแล้วยังน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหนว่ย

ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิงดจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวและนาํไปสมทบในรอบปีบัญชีถัดไป  

บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามเงื่อนไขข้อ (1) และ (2) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนให้แล้ว

เสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันสิน้รอบระยะเวลาบัญชทีีจ่ะจ่ายเงินปันผล  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาแก้ไข เปล่ียนแปลง กําหนดหลักเกณฑ์และเงือ่นไขในการ

จ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่สานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

กําหนด โดยถือว่าได้รับความเหน็ชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหนว่ยลงทุน :  

บริษัทจัดการจะดําเนินการในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหนว่ยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ

วิธีการ ดังนี ้ 

1. บริษัทจัดการจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพ่ือกําหนดการรับเงินปันผลภายในวัน

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหนว่ยลงทุน :  

บริษัทจัดการจะดําเนินการในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหนว่ยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ

วิธีการ ดังนี ้ 

1. บริษัทจัดการจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพ่ือกําหนดการรับเงินปันผลในวันสิน้

รอบระยะเวลาบัญชี หรือวันสิน้งวดอ่ืนใดที่จะจ่ายเงนิปันผล ในกรณีที่วันสิน้รอบระยะเวลาบัญชี 
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สิน้รอบระยะเวลาบัญชี หรือวันสิน้งวดอ่ืนใดทีจ่ะจ่ายเงินปันผล  

…  

หรือวันสิน้งวดอ่ืนใดที่จะจ่ายเงนิปันผลตรงกับวันหยุด บริษัทจดัการจะปิดสมุดทะเบียนพักการ

โอนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป 

… 

 


