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ช่ือ ประเภท และอายุ

โครงการจดัการกองทุนรวม  

ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) :  

กองทุนเปิดเค Sustainable Long-Short หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย  

ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) :  

K Sustainable Long-Short Fund Not for Retail Investors  

ช่ือยอ่ : K-SUSTAIN-UI 

ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเค Sustainable หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย  

ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) :  K Sustainable Fund Not for Retail Investors  

ช่ือยอ่โครงการ :  K-SUSTAIN-UI 

ประเภทกองทุนรวมตาม

ลกัษณะพิเศษ  

- กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund ) 

ช่ือกองทุนหลกั (กรณี Feeder Fund) : JPMorgan Funds - Multi-Manager 

Sustainable Long-Short Fund, Class JPM S2 (perf) (acc) - USD 

กองทุนหลกัจดทะเบียนซ้ือขายในประเทศ : ลกัเซมเบิรก์ (LUXEMBOURG) 

เป็นกองทุน UCITS 

ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพิเศษ :  

- กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund ) 

ช่ือกองทุนหลกั (กรณี Feeder Fund) : JPMorgan Funds - Multi-Manager 

Alternatives Fund, Class JPM C (acc) - USD 

ประเทศท่ีกาํกบัดูแลการเสนอ : ลกัเซมเบิรก์ (LUXEMBOURG) 

เป็นกองทุน UCITS 

ดชันีช้ีวดั/อา้งอิง 

(Benchmark) 

1.ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมหลกั สดัส่วน (%):75.00 

หมายเหตุ:ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน เพื่อเทียบกบั

ค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน 

2.ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมหลกั สดัส่วน (%):25.00 

หมายเหตุ:ปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ี

คาํนวณผลตอบแทน  

1.ดชันี ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD (90%) 

ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน เพื่อเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท 

ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน 

2.ดชันี ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD (10%) 

ปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน 

รายละเอียดเก่ียวกบันโยบาย

การลงทุนและลกัษณะพิเศษ  

 

 

 

 

 

 

กองทุนมีนโยบายท่ีจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเนน้ลงทุนในหน่วย

ลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short 

Fund, Class JPM S2 (perf) (acc) - USD (กองทุนหลกั) ในอตัราส่วนโดย

เฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

โดยกองทุนหลกัมีนโยบายลงทุนในหุน้หรือสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมีหลกัทรพัย์

อา้งอิงเป็นหุน้ของบริษัททัว่โลก 

 

กองทุนหลกัดงักล่าวเป็นกองทุนในกลุ่ม JPMorgan Funds ท่ีจดทะเบียนใน

กองทุนมีนโยบายท่ีจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเนน้ลงทุนในหน่วย

ลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund, Class 

JPM C (acc) - USD (กองทุนหลกั) ในอตัราส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อย

กว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลกัมีนโยบาย

กระจายการลงทุนในสินทรพัยป์ระเภทต่างๆ เช่น หุน้ ตราสารหน้ีภาครฐัและเอกชน 

หน่วยลงทุน เป็นตน้ โดยอาจลงทุนทั้งทางตรงหรือทางออ้มผ่านการเขา้ทาํธุรกรรม

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 
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ประเทศลกัเซมเบิรก์ และจดัตั้งและจดัการโดย JPMorgan Asset Management 

(Europe) S.à r.l. รวมถึงเป็นกองทุนท่ีอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของ Commission 

de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งของ

ประเทศลกัเซมเบิรก์ ซ่ึงเป็นสมาชิกสามญัของ International Organization of 

Securities Commissions (IOSCO) 

 

กองทุน JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short 

Fund (กองทุนหลกั) แบ่งหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายออกเป็น share class ซ่ึงจะ

แตกต่างกนัท่ีรายละเอียดต่างๆ เช่น มลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ซ้ือและมลูค่าคงเหลือ

ขัน้ตํา่ โครงสรา้งอตัราค่าธรรมเนียม สกุลเงิน นโยบายการจดัสรรกาํไรและ

ผลตอบแทน คุณสมบติัของผูล้งทุน หรือลกัษณะอื่นๆ ทั้งน้ี ในระยะแรกกองทุน

เปิดเค Sustainable Long-Short หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย จะลงทุนใน share 

class S2 ซ่ึงเป็น share class สาํหรบัผูล้งทุนสถาบนัและซ้ือขายเป็นสกุลเงิน

ดอลลารส์หรฐั (USD) และมีอายุ 3 ปีนับจากวนัเสนอขาย share class S2 เม่ือ

ครบ 3 ปี หน่วยลงทุนใน share class S2 จะถูกสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไปยงั 

share class I ซ่ึงเป็น share class สาํหรบัผูล้งทุนสถาบนัและซ้ือขายเป็นสกุล

เงินดอลลารส์หรฐั (USD) อยา่งไรก็ตาม การสบัเปล่ียนดงักล่าวจะเป็นไปตาม

ดุลยพินิจของกองทุนหลกั ซ่ึงกองทุนหลกัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการ

สบัเปล่ียนและบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซตข์อง

บริษัทจดัการ 

 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพจิารณาเปล่ียนแปลง Share Class 

รวมทั้งสกุลเงินท่ีลงทุน นอกเหนือจากกรณีขา้งตน้ โดยคาํนึงถึงและรกัษา

ผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสาํคญัและไม่ถือวา่เป็นการดาํเนินงานท่ีผิด

ไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือวา่ไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ และ

กองทุนหลกัดงักล่าวเป็นกองทุนในกลุ่ม JPMorgan Funds ท่ีจดทะเบียนในประเทศ

ลกัเซมเบิรก์ และจดัตั้งและจดัการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) 

S.à r.l. รวมถึงเป็นกองทุนท่ีอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของ Commission de 

Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งของประเทศ

ลกัเซมเบิรก์ ซ่ึงเป็นสมาชิกสามญัของ International Organization of Securities 

Commissions (IOSCO) 

 

กองทุน JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund, Class JPM C 

(acc) - USD (กองทุนหลกั) แบ่งหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายออกเป็น share class ซ่ึง

จะแตกต่างกนัท่ีรายละเอียดต่างๆ เช่น มลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ซ้ือและมลูค่าคงเหลือ

ขัน้ตํา่ โครงสรา้งอตัราค่าธรรมเนียม สกุลเงิน นโยบายการจดัสรรกาํไรและ

ผลตอบแทน คุณสมบติัของผูล้งทุน หรือลกัษณะอื่นๆ อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการ

ขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเปล่ียนแปลง Share Class รวมทั้งสกุลเงินท่ีลงทุน 

นอกเหนือจากกรณีขา้งตน้ โดยคาํนึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน

เป็นสาํคญัและไม่ถือวา่เป็นการดาํเนินงานท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือ

ว่าไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ และบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

สาํหรบัการลงทุนส่วนท่ีเหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารแห่ง

ทุน ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

หน่วย CIS หน่วย property หน่วย infra ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์(Securities 

Lending) ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) หรือหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื่นทั้งในและต่างประเทศท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต. 

 

ทั้งน้ี กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่ม
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บริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท

จดัการ 

 

สาํหรบัการลงทุนส่วนท่ีเหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสาร

แห่งทุน ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงิน

ฝาก หรือหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นทั้งในและต่างประเทศท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย 

ก.ล.ต. 

 

ทั้งน้ี กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจ

ลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note หรือ SN) 

รวมถึงกองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพือ่ป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัรา

แลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน และกองทุนอาจกูย้มืเงินหรือทาํ

ธุรกรรมขายโดยมีสญัญาซ้ือคืนเพื่อการลงทุนได ้อยา่งไรก็ตาม กองทุนจะไม่ทาํ

ธุรกรรมการขายหลกัทรพัยท่ี์ตอ้งยมืมาเพื่อการส่งมอบ (short sell) 

 

นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือตํา่กว่าท่ี

สามารถลงทุนได ้(Non – Investment Grade) ตราสารหน้ีท่ีไม่ไดร้บัการจดั

อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) หลกัทรพัยท่ี์มิไดจ้ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย ์(Unlisted) ทั้งในและต่างประเทศได ้

 

บริษัทจดัการจะส่งคาํสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัไปท่ีฮ่องกง ซ่ึงฮ่องกง

จะส่งคาํสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนดงักล่าวไปยงัประเทศลกัเซมเบิรก์ต่อไป ทั้งน้ี 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะส่งคาํสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัใน

ประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากฮ่องกง และ/หรือเปล่ียนแปลงสกุลเงินในภายหลงั 

ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจ

ลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note หรือ SN) รวมถึง

กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัรา

แลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน และกองทุนอาจกูย้มืเงินหรือทาํ

ธุรกรรมขายโดยมีสญัญาซ้ือคืนเพื่อการลงทุนไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 50 ของมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน อยา่งไรก็ตาม กองทุนจะไม่ทาํธุรกรรมการขายหลกัทรพัย์

ท่ีตอ้งยมืมาเพื่อการส่งมอบ (short sale) 

 

นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือตํา่กว่าท่ี

สามารถลงทุนได ้(Non – Investment Grade) ตราสารหน้ีท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเช่ือถือ (Unrated) หลกัทรพัยท่ี์มิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

(Unlisted) ทั้งในและต่างประเทศได ้

 

บริษัทจดัการจะส่งคาํสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัไปท่ีฮ่องกง ซ่ึงฮ่องกงจะ

ส่งคาํสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนดงักล่าวไปยงัประเทศลกัเซมเบิรก์ต่อไป ทั้งน้ี บริษัท

จดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะส่งคาํสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในประเทศอื่นๆ 

นอกเหนือจากฮ่องกง โดยถือวา่ไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงบริษัทจดัการ

จะคาํนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสาํคญั 

 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพจิารณาเห็นว่าการลงทุนใน JPMorgan Funds - Multi-

Manager Alternatives Fund, Class JPM C (acc) - USD (กองทุนหลกั) ไม่

เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ  

1) กรณีท่ีผลตอบแทนของกองทุนหลกัตํา่กว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆท่ีมี

นโยบายการลงทุนใกลเ้คียงกนัอยา่งมีนัยสาํคญัหรือติดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน 

หรือ  



ตารางเปรียบเทียบการแกไ้ขโครงการกองทุนเปิดเค Sustainable Long-Short หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย (เปล่ียนแปลงกองทุนหลกั)  

K-SUSTAIN-UI         4 
 

เอกสารแนบ 1 

หวัขอ้ เดิม ใหม่ 

โดยถือวา่ไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงบริษัทจดัการจะคาํนึงถึงประโยชน์

ของกองทุนเป็นสาํคญั 

 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดงัน้ีรวมดว้ยก็ได ้โดยตอ้งคาํนึงถึง

ประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั 

1. ช่วงระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัท่ีจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม  

2. ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทุนรวม  

3. ช่วงระยะเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการจาํหน่ายทรพัยสิ์นของกองทุนเน่ืองจากไดร้บั

คาํสัง่ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนยา้ยกองทุนจาํนวนมาก 

หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกินกว่า 10 วนัทาํการ 

 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพจิารณาเห็นว่าการลงทุนใน JPMorgan Funds - Multi-

Manager Sustainable Long-Short Fund, Class JPM S2 (perf) (acc) - USD 

(กองทุนหลกั) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ  

1) กรณีท่ีผลตอบแทนของกองทุนหลกัตํา่กว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆท่ีมี

นโยบายการลงทุนใกลเ้คียงกนัอยา่งมีนัยสาํคญัหรือติดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน 

หรือ  

2) การลงทุนของกองทุนหลกัไม่เป็นไปตามหนังสือช้ีชวนหรือโครงการ หรือ  

3) เม่ือกองทุนหลกักระทาํความผิดรา้ยแรงตามความเห็นของหน่วยงานท่ีกาํกบั

ดูแลกองทุนหลกั หรือ  

4) เม่ือมีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของ

กองทุนในฐานะผูล้งทุน หรือ  

5) กองทุนหลกัเลิกกองทุน หรือ  

6) กรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่ากลยุทธก์ารลงทุนของกองทุนหลกัไม่

เหมาะสมกบัสภาวะตลาด หรือการยา้ยไปลงทุนในกองทุนอื่นท่ีมีนโยบายการ

2) การลงทุนของกองทุนหลกัไม่เป็นไปตามหนังสือช้ีชวนหรือโครงการ หรือ  

3) เม่ือกองทุนหลกักระทาํความผิดรา้ยแรงตามความเห็นของหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล

กองทุนหลกั หรือ  

4) เม่ือมีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของ

กองทุนในฐานะผูล้งทุน หรือ  

5) กองทุนหลกัเลิกกองทุน หรือ  

6) กรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่ากลยุทธก์ารลงทุนของกองทุนหลกัไม่

เหมาะสมกบัสภาวะตลาด หรือการยา้ยไปลงทุนในกองทุนอื่นท่ีมีนโยบายการลงทุน

ใกลเ้คียงกนัและตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน จะเป็นผลดีต่อผลการ

ดาํเนินงานโดยรวมของกองทุน รวมถึงเป็นผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน 

 

เม่ือเกิดเหตุการณด์งักล่าวขา้งตน้ บริษัทจดัการจะดาํเนินการพจิารณาลงทุนใน

กองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดท่ีมีลกัษณะหรือนโยบายการลงทุนใกลเ้คียงกนัหรือ 

Share Class อื่น และในการโอนยา้ยกองทุนดงักล่าว บริษัทจดัการอาจดาํเนินการ

ในครั้งเดียวหรือทยอยโอนยา้ยเงินลงทุน ซ่ึงอาจส่งผลใหช่้วงเวลาดงักล่าว กองทุน

อาจมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน และอาจทาํให้

สดัส่วนการลงทุนในกองทุนใดกองทุนหน่ึงไม่เป็นไปตามท่ีประกาศกาํหนด อยา่งไร

ก็ตาม หากเกิดกรณีใดๆ ท่ีทาํใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถดาํเนินการคดัเลือกกองทุน

หลกักองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะดาํเนินการเลิก

โครงการจดัการกองทุนรวม โดยตอ้งคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน

โดยรวมเป็นสาํคญั ซ่ึงการเปล่ียนกองทุนหลกัหรือเลิกกองทุนดงักล่าวถือวา่ไดร้บัมติ

จากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวมใน

อนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมีการ
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เอกสารแนบ 1 

หวัขอ้ เดิม ใหม่ 

ลงทุนใกลเ้คียงกนัและตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน จะเป็นผลดีต่อ

ผลการดาํเนินงานโดยรวมของกองทุน รวมถึงเป็นผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วย

ลงทุน 

 

เม่ือเกิดเหตุการณด์งักล่าวขา้งตน้ บริษัทจดัการจะดาํเนินการพจิารณาลงทุนใน

กองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดท่ีมีลกัษณะหรือนโยบายการลงทุนใกลเ้คียงกนัหรือ 

Share Class อื่น และในการโอนยา้ยกองทุนดงักล่าว บริษัทจดัการอาจ

ดาํเนินการในครั้งเดียวหรือทยอยโอนยา้ยเงินลงทุน ซ่ึงอาจส่งผลใหช่้วงเวลา

ดงักล่าว กองทุนอาจมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 

กองทุน และอาจทาํใหส้ดัส่วนการลงทุนในกองทุนใดกองทุนหน่ึงไม่เป็นไปตามท่ี

ประกาศกาํหนด อยา่งไรก็ตาม หากเกิด 

กรณีใดๆ ท่ีทาํใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถดาํเนินการคดัเลือกกองทุนหลกั

กองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะดาํเนินการเลิก

โครงการจดัการกองทุนรวม โดยตอ้งคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน

โดยรวมเป็นสาํคญั ซ่ึงการเปล่ียนกองทุนหลกัหรือเลิกกองทุนดงักล่าวถือวา่ไดร้บั

มติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุน

รวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุน

รวมท่ีมีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรพัยต่์างประเทศได ้หรือ

สามารถกลบัมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) โดยไม่ทาํใหร้ะดบั

ความเส่ียงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้ น ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามดุลยพินิจ

ของผูจ้ดัการกองทุนซ่ึงขึ้ นอยูก่บัสถานการณต์ลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด

ของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะดาํเนินการแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน

ลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรพัยต่์างประเทศได ้หรือสามารถกลบัมา

เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) โดยไม่ทาํใหร้ะดบัความเส่ียงของการลงทุน 

(risk profile) เพิ่มขึ้ น ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนซ่ึงขึ้ นอยูก่บั

สถานการณต์ลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัท

จดัการจะดาํเนินการแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนั ก่อน

ดาํเนินการเปล่ียนแปลงประเภทกองทุนดงักล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซตข์อง

บริษัทจดัการ 

 

ลกัษณะสาํคญัของกองทุน JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives 

Fund, Class JPM C (acc) - USD 

ช่ือกองทุนหลกั 
JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives 

Fund 

Share Class JPM C (acc) - USD 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุน 11 มกราคม 2559 

วนัท่ีจดทะเบียน Share 

Class 

11 มกราคม 2559 

สกุลเงิน ดอลลารส์หรฐั (USD) 

นโยบายการจา่ยเงินปัน

ผล 

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 

บริษัทจดัการ JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 

ISIN LU1303367798 

Bloomberg Code JPMMNCU LX 

ตวัช้ีวดั 
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total 

Return in USD 



ตารางเปรียบเทียบการแกไ้ขโครงการกองทุนเปิดเค Sustainable Long-Short หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย (เปล่ียนแปลงกองทุนหลกั)  

K-SUSTAIN-UI         6 
 

เอกสารแนบ 1 

หวัขอ้ เดิม ใหม่ 

ทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนั ก่อนดาํเนินการเปล่ียนแปลงประเภทกองทุน

ดงักล่าว โดยประกาศผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ 

ลกัษณะสาํคญัของกองทุน JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable 

Long-Short Fund, Class JPM S2 (perf) (acc) - USD 

 วตัถปุระสงคก์ารลงทุนของกองทุนหลกั  

กองทุนหลกัมีวตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนในระยะยาวโดยใชก้ลยุทธ์

ทางเลือกท่ีเน้นลงทุนในหุน้ของบริษัทท่ีมีความยัง่ยนืในการดาํเนินธุรกิจหรือ

บริษัทท่ีมีการพฒันาธุรกิจในทางท่ียัง่ยนื และเขา้ทาํธุรกรรมสญัญาซ้ือขาย

ช่ือกองทุนหลกั 
JPMorgan Funds - Multi-Manager 

Sustainable Long-Short Fund 

Share Class JPM S2 (perf) (acc) - USD 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุน 14 กุมภาพนัธ ์2563 

วนัท่ีจดทะเบียน Share 

Class 

1 มิถุนายน 2564 

สกุลเงิน ดอลลารส์หรฐั (USD) 

นโยบายการจา่ยเงินปัน

ผล 

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 

บริษัทจดัการ 
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à 

r.l. 

ตวัช้ีวดั ICE 1 Month USD LIBOR 

Website 
https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-

management/adv/ 

Website 

https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-

management/per/products/jpm-multi-

manager-alternatives-c-acc-usd-

lu1303367798 

 วตัถปุระสงคก์ารลงทุนของกองทุนหลกั  

กองทุนหลกัมีวตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนในระยะยาว จากการลงทุนใน

สินทรพัยป์ระเภทต่างๆ ทัว่โลก โดยใชก้ลยุทธแ์ละเทคนิคท่ีแตกต่างจากแบบดั้งเดิม

หรือกลยุทธท์างเลือกต่างๆ รวมถึงการเขา้ทาํธุรกรรมสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าตาม

ความเหมาะสม 

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลกั  

• กองทุนหลกัจะกระจายการลงทุนในสินทรพัยป์ระเภทต่างๆ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดั

เพียง หุน้ ตราสารหน้ีภาครฐัและเอกชน (รวมถึงตราสารหน้ีท่ีคํา้ประกนัดว้ยสินเช่ือ

และตราสารหน้ีท่ีใหผ้ลตอบแทนสูง) ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ดชันีสินคา้โภคภณัฑ ์

กองทุน UCITS กองทุน UCIs กองทุน ETFs และ REITs ทั้งทางตรงหรือทางออ้มผ่าน

การเขา้ทาํธุรกรรมในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า โดยผูอ้อกอาจอยูใ่นประเทศใดก็ได ้

รวมถึงประเทศตลาดเกิดใหม่ 

• กองทุนหลกัอาจลงทุนในตราสารหน้ีดอ้ยคุณภาพและตราสารหน้ีภยัพิบติัไดใ้น

ขอบเขตท่ีจาํกดั โดยอาจลงทุนใน Mortgage-Backed Securities / Asset-Backed 

Securities ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 15 และหุน้กูแ้ปลงสภาพแบบมีเง่ือนไข (contingent 

convertible bonds) ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 10  

• กองทุนหลกัอาจลงทุนในบริษทัท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการควบรวมกิจการโดยเฉพาะ 

(special purpose acquisition companies) ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 20  
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เอกสารแนบ 1 

หวัขอ้ เดิม ใหม่ 

ล่วงหน้าเพื่อมีสถานะขาย (short position) ในหุน้ของบริษัทท่ีมีราคาซ้ือขายสูง

กว่ามลูค่าท่ีแทจ้ริง  

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลกั  

• กองทุนหลกัมีนโยบายเน้นลงทุนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 67 ของสถานะซ้ือ (long 

position) ในหุน้ของบริษัทท่ีมีความยัง่ยนืในการดาํเนินธุรกิจหรือบริษัทท่ีมีการ

พฒันาธุรกิจในทางท่ียัง่ยนื ซ่ึงพิจารณาจากปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และธรร

มาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) 

• กองทุนหลกัจะเขา้ทาํธุรกรรมสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อมีสถานะขาย (short 

position) ในหุน้ของบริษัทท่ีมีราคาซ้ือขายสูงกว่ามลูค่าท่ีแทจ้ริง รวมถึงบริษัทท่ี

ไม่ยัง่ยนืหรือไม่แสดงใหเ้ห็นถึงการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

• กองทุนหลกัจะลงทุนในหุน้ของบริษัทโดยตรงหรือผ่านสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ี

อา้งอิงกบัหุน้ของบริษัททัว่โลก รวมถึงตลาดเกิดใหม่ 

• กองทุนหลกัอาจลงทุนในหุน้จนี (China A-Shares) ผ่าน China-Hong Kong 

Stock Connect Programmes ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 10 ของทรพัยสิ์นของกองทุน 

• กองทุนหลกัจะเขา้ทาํธุรกรรมสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อมีสถานะซ้ือ (long 

position) ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 150 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน และทาํ

ธุรกรรมสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อมีสถานะขาย (short position) ไดไ้ม่เกินรอ้ย

ละ 150 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ฐานะการลงทุนสุทธิ (net 

exposure) โดยทัว่ไปจะอยูใ่นช่วงรอ้ยละ 0 – 90 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุน  

• กองทุนหลกัจะจดัสรรเงินลงทุนใหแ้ก่ Sub-Investment Managers ท่ีมีความ

ชาํนาญในแต่ละรปูแบบอุตสาหกรรมหรือภูมิศาสตรแ์ละในบางขณะกองทุนหลกั

อาจลงทุนกระจุกตวัในบางตลาด หมวดอุตสาหกรรม หรือสกุลเงิน 

• ผูจ้ดัการการลงทุนอาจทาํการป้องกนัความเส่ียงและปรบัพอรต์ชัว่คราวตาม

สภาวะตลาด 

• เน่ืองจากไม่มีขอ้จาํกดัการลงทุนเร่ืองคุณภาพของเครดิต กองทุนหลกัอาจมีการ

ลงทุนกระจุกในบางกลุ่มอุตสาหกรรม ตลาด หรือสกุลเงินได ้

• กองทุนหลกัอาจถือเงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสดจาํนวนมากเพื่อเป็น

หลกัประกนัของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าหรือจนกวา่จะมีโอกาสในการลงทุนท่ี

เหมาะสม โดยสถานะขาย (short position) ทั้งหมดจะทาํผ่านสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้า 

• กองทุนหลกัจะลงทุนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 51 ของสถานะซ้ือ (long position) ใน

บริษัทท่ีมีลกัษณะเฉพาะทางดา้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคมในเชิงบวก ซ่ึงเป็นไปตาม

หลกัธรรมาภิบาลท่ีดี  โดยวดัจากวิธีการใหค้ะแนน ESG ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของ

ผูจ้ดัการการลงทุน และ/หรือขอ้มลูของบุคคลท่ีสาม  

ค่าธรรมเนียมของกองทุน JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund, 

Class JPM C (acc) - USD 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Initial Charge): ไม่มี 

• ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Redemption Charge): ไม่มี 

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (Switch Charge) : ไม่เกินรอ้ยละ 1.00 

ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

• ค่าธรรมเนียมการจดัการและท่ีปรึกษาการลงทุน (Annual Management and 

Advisory Fee): ไม่เกินรอ้ยละ 0.60 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

• ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานและการบริหารงาน (Operating and Administrative 

Expenses) : ไม่เกินรอ้ยละ 0.20 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

• ค่าธรรมเนียม Sub-Investment Manager : ไม่เกินรอ้ยละ 1.05 ต่อปีของมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของ Sub-Investment Manager 

ในกรณีท่ีกองทุนหลกัคืนเงินค่าธรรมเนียมการจดัการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทน

เน่ืองจากการท่ีกองทุนนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ 

rebate) บริษัทจดัการจะดาํเนินการใหเ้งินจาํนวนดงักล่าวตกเป็นทรพัยสิ์นของ
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หวัขอ้ เดิม ใหม่ 

• กองทุนหลกัอาจถือเงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสดเพื่อเป็นหลกัประกนั

สาํหรบัสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าหรือจนกว่าจะมีโอกาสในการลงทุนท่ีเหมาะสม 

ค่าธรรมเนียมของกองทุน JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable 

Long-Short Fund, Class JPM S2 (perf) (acc) - USD 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Initial Charge): ไม่มี 

• ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Redemption Charge): ไม่มี 

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (Switch Charge) : ไม่เกินรอ้ยละ 

1.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

• ค่าธรรมเนียมการจดัการและท่ีปรึกษาการลงทุน (Annual Management and 

Advisory Fee): ไม่เกินรอ้ยละ 0.38 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

ในกรณีท่ีมีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจาก share class S2 ไปยงั share class I 

กองทุนหลกัจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการและท่ีปรึกษาการลงทุน 

(Annual Management and Advisory Fee) ไม่เกินรอ้ยละ 0.75 ต่อปีของมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

• ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานและการบริหารงาน (Operating and 

Administrative Expenses) : ไม่เกินรอ้ยละ 0.16 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ

ของกองทุน 

• ค่าธรรมเนียม Sub-Investment Manager : ไม่เกินรอ้ยละ 0.65 ต่อปีของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ Sub-Investment Manager 

• ค่าธรรมเนียมอา้งอิงกบัผลการดาํเนินงาน (Performance Fee) แบบ Sub-

Investment Manager Model : รอ้ยละ 15 ของผลการดาํเนินงานของ Sub-

Investment Manager ส่วนท่ีเกินกว่า Hurdle rate (ดชันีช้ีวดั ICE 1 Month USD 

LIBOR + 1%)  

 

กองทุน 

 

ความเส่ียงของกองทุนหลกั 

1. ความเส่ียงจากการลงทุนกระจกุตวั 

ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในทรพัยสิ์นส่วนใหญ่ในหลกัทรพัย ์ผูอ้อกตราสาร กลุ่ม

อุตสาหกรรม พื้ นท่ีทางภูมิศาสตรท่ี์จาํกดั จะมีแนวโน้มท่ีกองทุนจะมีความผนัผวน

และมีความเส่ียงท่ีจะขาดทุนมากกว่ากองทุนท่ีมีการกระจายการลงทุน 

เม่ือกองทุนลงทุนกระจุกตวัในประเทศ ภูมิภาค หรือกลุ่มอุตสาหกรรมใดๆ ผลการ

ดาํเนินงานของกองทุนจะไดร้บัผลกระทบมากขึ้ นจากสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ 

ส่ิงแวดลอ้ม หรือสถานการณข์องตลาด ท่ีส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจน้ัน 

2. ความเส่ียงจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

มลูค่าของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าอาจมีความผนัผวน เน่ืองจากการเคล่ือนไหวของ

มลูค่าของสินทรพัยอ์า้งอิงเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลกระต่อมลูค่าของสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าอยา่มาก ดงัน้ัน การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าอาจทาํใหมี้ผลขาดทุน

เกินกว่ามลูค่าท่ีกองทุนลงทุน 

3. ความเส่ียงจากการกระจายการลงทุนไปยงั Sub-Investment Managers 

ผลการดาํเนินงานของกองทุนขึ้ นอยูก่บัทกัษะและความสามารถของผูจ้ดัการลงทุน

ในการเลือก Sub-Investment Managers มาบริหาร รวมถึงการจดัสรรทรพัยสิ์น

ของกองทุนใหก้บั Sub-Investment Managers แต่ละ Sub-Investment Managers 

อาจมีรูปแบบการลงทุนท่ีไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนัหรืออาจขดัแยง้กนั ผูจ้ดัการ

ลงทุนหรือ Sub-Investment Managers อาจไม่สามารถจดัสรรทรพัยสิ์นท่ีเหมาะสม

ของกองทุนได ้

กองทุนใชก้ลยุทธก์ารลงทุนทางเลือกต่างๆ ท่ีใชเ้ทคนิคการลงทุนท่ีซบัซอ้น ไม่มีการ

รบัประกนัวา่กลยุทธเ์หล่าน้ีจะประสบความสาํเร็จ 

ผลการดาํเนินงานของกองทุนขึ้ นกบัการจดัสรรทรพัยสิ์นท่ีใหก้บั Sub-Investment 
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หวัขอ้ เดิม ใหม่ 

วิธีการคาํนวณค่าธรรมเนียมอา้งอิงกบัผลการดาํเนินงาน (Performance Fee) 

แบบ Sub-Investment Manager Model 

ค่าธรรมเนียมอา้งอิงกบัผลการดาํเนินงาน (Performance Fee) แบบ Sub-

Investment Manager Model จะวดัผลการดาํเนินงานของ Sub-Investment 

Manager แต่ละราย โดยผลการดาํเนินงานของ Sub-Investment Manager 

จะตอ้งมากกว่า Hurdle Rate (ดชันีช้ีวดั+1%) และผลการดาํเนินงานครั้งล่าสุดท่ี

มีการจา่ย Performance Fee หรือมากกวา่การจดัสรรทรพัยสิ์นครั้งแรกให ้Sub-

Investment Manager น้ัน  

อยา่งไรก็ตาม อาจมีการจา่ย Performance Fee ใหก้บั Sub-Investment 

Manager หน่ึงรายหรือมากกวา่ได ้แมว้่าผลการดาํเนินงานของกองทุนหลกัรวม

จะเป็นลบก็ตาม 

ความเส่ียงของกองทุนหลกั 

1. ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารทุน 

มลูค่าของตราสารทุนอาจลดลงหรือสูงขึ้ นตามผลการดาํเนินงานของแต่ละบริษัท

และสภาวะตลาดทัว่ไป บางครั้งการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้ นอยา่งรวดเร็วหรือ

คาดการณไ์ม่ได ้

หากบริษัทลม้ละลายหรือมีการปรบัโครงสรา้งทางการเงิน จะส่งผลใหหุ้น้สูญเสีย

มลูค่าส่วนใหญ่หรือทั้งหมด 

การมีสถานะการลงทุนในหุน้อาจมาจากหลกัทรพัยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัตราสารทุน 

เช่น ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ใบสาํคญัรบัฝากหลกัทรพัย ์หุน้กูแ้ปลงสภาพ ดชันี ตรา

สารอนุพนัธป์ระเภท participation notes และหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธแ์ฝง ตราสารทุนท่ี

เช่ือมโยงกบัตราสารทุนซ่ึงอาจมีความผนัผวนมากกวา่สินทรพัยอ์า้งอิงและยงัมี

ความเส่ียงจากการผิดนัดชาํระของคู่สญัญา 

2. ความเส่ียงของตลาด  

Managers เป็นสาํคญั หาก Sub-Investment Managers ยุติขอ้ตกลงในการเป็น 

Sub-Investment Managers ผูจ้ดัการลงทุนอาจไม่สามารถสรรหา Sub-Investment 

Managers อื่นท่ีเหมาะสมมาทดแทนได ้

4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เพ่ือมีสถานะขาย (short 

position)  

เม่ือกองทุนลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อมีสถานะขาย (มลูค่าจะเคล่ือนไหวไป

ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัมลูค่าของหลกัทรพัย)์ อาจทาํใหก้องทุนสูญเสียเงินทุนเม่ือ

หลกัทรพัยอ์า้งอิงมีมลูค่าสูงขึ้ น การสูญเสียดงักล่าวไม่จาํกดัซ่ึงต่างจากการลงทุนใน

หลกัทรพัยโ์ดยตรงซ่ึงจะสญูเสียไม่เกินจาํนวนเงินท่ีลงทุน 

การทาํสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพือ่มีสถานะขาย ในกลุ่มอุตสาหกรรม หรือสกุลเงิน 

อาจเพิ่มความผนัผวนใหก้บักองทุนได ้

5. ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารหน้ี 

ความเส่ียงจากตราสารหน้ีทั้งหมด รวมทั้งท่ีออกหรือคํา้ประกนัโดยรฐับาลและ

หน่วยงานอื่นๆท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิตและอตัราดอกเบ้ีย 

- ตราสารหน้ีภาครฐั ซ่ึงรวมถึงท่ีออกโดยรฐับาลทอ้งถ่ินและหน่วยงานของรฐั มี

ความเส่ียงดา้นตลาด ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงดา้นเครดิต 

รฐับาลอาจผิดนัดชาํระหน้ีและผูถื้อตราสารหน้ี (รวมถึงกองทุน) อาจไดร้บัการรอ้ง

ขอใหมี้ส่วนร่วมในการกาํหนดเวลาชาํระหน้ีดงักล่าวและใหสิ้นเช่ือเพิ่มเติมแก่

หน่วยงานของรฐั เศรษฐกิจโลกตอ้งพึ่งพาอาศยักนัอยา่งมาก และผลท่ีตามมาของ

การผิดนัดชาํระหน้ีของภาครฐัอาจรุนแรงและกวา้งไกล และอาจส่งผลใหก้องทุน

สูญเสียเงินจาํนวนมาก  

- ตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้รูปแบบความ

เส่ียงของตราสารดงักล่าวท่ีมีแนวโน้มมากท่ีสุดคือการปรบัลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

ซ่ึงโดยทัว่ไปจะทาํใหม้ลูค่าหลกัทรพัยล์ดลง การปรบัลดอนัดบัความน่าเช่ือถือของ

ตราสารหน้ีอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของการลงทุนในตราสารหน้ี ซ่ึงผูถื้อตรา
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มลูค่าของหลกัทรพัยท่ี์กองทุนลงทุนเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองและอาจลดลงตาม

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อตลาดการเงินหรือเฉพาะกลุ่มธุรกิจ 

เศรษฐกิจและตลาดการเงินทัว่โลกเร่ิมมีการเช่ือมโยงระหวา่งกนัมากขึ้ น ซ่ึงเพิ่ม

ความเป็นไปไดท่ี้เหตุการณห์รือสถานการณใ์นประเทศหรือภูมิภาคหน่ึงจะสรา้ง

ผลกระทบต่อตลาดหรือผูอ้อกตราสารในประเทศหรือภูมิภาคอืน่ ยิง่ไปกว่าน้ัน 

เหตุการณร์ะดบัโลก เช่น สงคราม การก่อการรา้ย ภยัพิบติัทางธรรมชาติ ความ

ไม่มีเสถียรภาพของประเทศ และการระบาดหรือการระบาดใหญ่ของเช้ือโรค อาจ

ส่งผลกระทบทางดา้นลบต่อมลูค่าการลงทุนของกองทุน 

ตวัอยา่งเช่น การระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบทางดา้นลบต่อเศรษฐกิจ 

ตลาด และบริษัททัว่ทั้งโลก ซ่ึงกองทุนอาจมีการลงทุนอยู ่ผลกระทบของการ

ระบาดใหญ่ครั้งน้ีและการระบาดอื่นท่ีอาจเกิดขึ้ นในอนาคต อาจสรา้งผลกระทบ

ทางดา้นลบอยา่งมีนัยสาํคญัต่อมลูค่าของการลงทุนของกองทุน เพิ่มความผนั

ผวน ส่งผลกระทบทางดา้นลบต่อราคาของกองทุน ขยายระดบัของความเส่ียงท่ีมี

อยูเ่ดิมของกองทุน นําไปสู่การระงบัการซ้ือขายชัว่คราว หรือเล่ือนการคาํนวณ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน และการขดัขวางการดาํเนินการของกองทุน 

ผลกระทบทั้งหมดจากการระบาดใหญ่ COVID-19 ยงัไม่สามารถประเมินได ้

3. ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตวั 

ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในทรพัยสิ์นส่วนใหญ่ในหลกัทรพัย ์ผูอ้อกตราสาร กลุ่ม

อุตสาหกรรม พื้ นท่ีทางภูมิศาสตรท่ี์จาํกดั จะมีแนวโน้มท่ีกองทุนจะมีความผนั

ผวนและมีความเส่ียงท่ีจะขาดทุนมากกวา่กองทุนท่ีมีการกระจายการลงทุน 

เม่ือกองทุนลงทุนกระจุกตวัในประเทศ ภูมิภาค หรือกลุ่มอุตสาหกรรมใดๆ ผล

การดาํเนินงานของกองทุนจะไดร้บัผลกระทบมากขึ้ นจากสภาวะทางการเมือง 

เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม หรือสถานการณข์องตลาด ท่ีส่งผลกระทบต่อภาค

เศรษฐกิจน้ัน 

4. ความเส่ียงจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

สารหน้ีในตลาดรายอื่นอาจพยายามขายตราสารหน้ีในเวลาเดียวกนักบักองทุน ทาํ

ใหเ้กิดแรงกดดนัดา้นราคาท่ีลดลงและมีส่วนทาํใหเ้กิดการไม่มีสภาพคล่อง 

ความสามารถและความตั้งใจของผูค้า้ตราสารหน้ีในการ "ทาํตลาด" ในตราสารหน้ี

อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดา้นกฎระเบียบและการเติบโตของตลาด

ตราสารหน้ี ซ่ึงอาจนําไปสู่สภาพคล่องท่ีลดลงและความผนัผวนท่ีเพิ่มขึ้ นในตลาด

ตราสารหน้ี 

- ตราสารหน้ีท่ีมีอบัดบัความน่าเช่ือถือตํา่กวา่อนัดบัท่ีลงทุนได ้ตราสารหน้ีดงักล่าว 

โดยปกติแลว้จะมีความผนัผวนมากกว่าและมีสภาพคล่องน้อยกวา่ตราสารหน้ีท่ีมี

อนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้และมีความเส่ียงท่ีจะถูกผิดนัด

ชาํระหน้ีมากกวา่อยา่งมีนัยสาํคญั โดยทัว่ไปตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความ

น่าเช่ือถือท่ีตํา่กว่า มกัจะใหผ้ลตอบแทนท่ีสูงขึ้ นเพื่อชดเชยความน่าเช่ือถือท่ีลดลง

ของผูอ้อก 

- หุน้กูด้อ้ยสิทธิ หุน้กูด้งักล่าวมีแนวโน้มท่ีจะสญูเสียบางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีท่ี

ผูอ้อกผิดนัดชาํระหน้ีหรือลม้ละลาย เน่ืองจากจะตอ้งชาํระหน้ีหรือภาระผูกพนั

ทั้งหมดใหก้บัหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิก่อน 

- ตราสารหน้ีท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ ผูจ้ดัการลงทุนจะพิจารณา

คุณภาพเครดิตของตราสารหน้ีดงักล่าวในขณะท่ีลงทุน โดยการลงทุนในตราสารหน้ี

ท่ีไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือจะขึ้ นอยูก่บัความเส่ียงของคุณภาพของตราสาร

หน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีนํามาเปรียบเทียบ 

- ตราสารหน้ีดอ้ยคุณภาพ และหลกัทรพัยท่ี์ผิดนัดชาํระหน้ีมีความเส่ียงสูงท่ีจะ

ขาดทุน เน่ืองจากบริษัทท่ีออกหลกัทรพัยป์ระสบปัญหาทางการเงินอยา่งรุนแรงหรือ

ลม้ละลาย 

6. ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารทุน 

มลูค่าของตราสารทุนอาจลดลงหรือสูงขึ้ นตามผลการดาํเนินงานของแต่ละบริษัท

และสภาวะตลาดทัว่ไป บางครั้งการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้ นอยา่งรวดเร็วหรือคาดการณ์
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มลูค่าของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าอาจมีความผนัผวน เน่ืองจากการเคล่ือนไหวของ

มลูค่าของสินทรพัยอ์า้งอิงเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลกระต่อมลูค่าของสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าอยา่มาก ดงัน้ัน การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าอาจทาํใหมี้ผล

ขาดทุนเกินกว่ามลูค่าท่ีกองทุนลงทุน  

5. ความเส่ียงจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อมีสถานะขาย (short 

position)  

เม่ือกองทุนลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อมีสถานะขาย (มลูค่าจะ

เคล่ือนไหวไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัมลูค่าของหลกัทรพัย)์ อาจใหก้องทุน

สูญเสียเงินทุนเม่ือหลกัทรพัยอ์า้งอิงมีมลูค่าสูงขึ้ น การสูญเสียดงักล่าวไม่มีจาํกดั

ซ่ึงต่างจากการลงทุนในหลกัทรพัยโ์ดยตรงซ่ึงจะสูญเสียไม่เกินจาํนวนเงินท่ีลงทุน 

การทาํสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพือ่มีสถานะขาย ในกลุ่มอุตสาหกรรม หรือสกุล

เงิน อาจเพิ่มความผนัผวนใหก้บักองทุนได ้

6. ความเส่ียงจากการกระจายการลงทุนไปยงั Sub-Investment Managers 

ผลการดาํเนินงานของกองทุนขึ้ นอยูก่บัทกัษะและความสามารถของผูจ้ดัการ

ลงทุนในการเลือก Sub-Investment Managers มาบริหาร รวมถึงการจดัสรร

ทรพัยสิ์นของกองทุนใหก้บั Sub-Investment Managers แต่ละ Sub-Investment 

Managers อาจมีรูปแบบการลงทุนท่ีไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนัหรืออาจขดัแยง้

กนั ผูจ้ดัการลงทุนหรือ Sub-Investment Managers อาจไม่สามารถจดัสรร

ทรพัยสิ์นท่ีเหมาะสมของกองทุนได ้

กองทุนใชก้ลยุทธก์ารลงทุนทางเลือกต่างๆ ท่ีใชเ้ทคนิคการลงทุนท่ีซบัซอ้น ไม่มี

การรบัประกนัว่ากลยุทธเ์หล่าน้ีจะประสบความสาํเร็จ 

ผลการดาํเนินงานของกองทุนขึ้ นกบัการจดัสรรทรพัยสิ์นท่ีใหก้บั Sub-

Investment Managers เป็นสาํคญั หาก Sub-Investment Managers ยุติ

ขอ้ตกลงในการเป็น Sub-Investment Managers ผูจ้ดัการลงทุนอาจไม่สามารถ

สรรหา Sub-Investment Managers อื่นท่ีเหมาะสมมาทดแทนได ้

ไม่ได ้

หากบริษัทลม้ละลายหรือมีการปรบัโครงสรา้งทางการเงิน จะส่งผลใหหุ้น้สญูเสีย

มลูค่าส่วนใหญ่หรือทั้งหมด 

การมีสถานะการลงทุนในหุน้อาจมาจากหลกัทรพัยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัตราสารทุน เช่น 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ใบสาํคญัรบัฝากหลกัทรพัย ์หุน้กูแ้ปลงสภาพ ดชันี ตราสาร

อนุพนัธป์ระเภท participation notes และหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธแ์ฝง ตราสารทุนท่ี

เช่ือมโยงกบัตราสารทุนซ่ึงอาจมีความผนัผวนมากกวา่สินทรพัยอ์า้งอิงและยงัมีความ

เส่ียงจากการผิดนัดชาํระของคู่สญัญา 

7. ความเสี่ยงอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ความเส่ียงดา้นเครดิต โดยทัว่ไปหุน้กูจ้ะสญูเสียมลูค่าหากผูอ้อกประสบปัญหาทาง

การเงินหรือมีแนวโน้มวา่จะเป็นเช่นน้ัน ผูอ้อกอาจผิดนัดชาํระหน้ีได ้ซ่ึงมกัจะทาํให้

หุน้กูไ้ม่มีสภาพคล่องหรือไรม้ลูค่า 

- ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน การเคล่ือนไหวหรือการเปล่ียนแปลงของอตัรา

แลกเปล่ียนอาจส่งผลเสียต่อมลูค่าหลกัทรพัยข์องกองทุนและราคาหุน้ของกองทุน 

อตัราแลกเปล่ียนสามารถเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและคาดเดาไม่ไดด้ว้ยเหตุผล

หลายประการ รวมถึงการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียหรือระเบียบควบคุมการ

แลกเปล่ียนเงินตรา 

- ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย เม่ืออตัราดอกเบ้ียสูงขึ้ น ราคาหุน้กูมี้แนวโน้มลดลง 

ความเส่ียงน้ีจะยิง่มากขึ้ นตามอายุหรือระยะเวลาของหุน้กูม้ากขึ้ น และส่งผลกระทบ

ต่อหุน้กูท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนไดม้ากกวา่หุน้กูท่ี้มีอนัดบัความ

น่าเช่ือถือตํา่กว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้

- ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง หลกัทรพัยบ์างประเภทโดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ีซ้ือขายไม่

บ่อยหรือในตลาดท่ีค่อนขา้งเล็ก อาจซ้ือหรือขายไดย้ากในเวลาและราคาท่ีตอ้งการ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีท่ีเป็นธุรกรรมขนาดใหญ่ 
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หวัขอ้ เดิม ใหม่ 

 

การสรุปสาระสาํคญัในส่วนของกองทุน JPMorgan Funds - Multi-Manager 

Sustainable Long-Short Fund, Class JPM S2 (perf) (acc) - USD (กองทุน

หลกั) ไดถู้กคดัเลือกมาเฉพาะส่วนท่ีสาํคญัและจดัแปลมาจากตน้ฉบบั

ภาษาองักฤษ ดงัน้ัน ในกรณีท่ีมีความแตกต่างหรือไม่สอดคลอ้งกบัฉบบั

ภาษาองักฤษใหถื้อตามตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ ์ทั้งน้ี หากกองทุนหลกัมี

การเปล่ียนแปลงขอ้มลูขา้งตน้ใด ๆ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลง

ขอ้มลูดงักล่าวเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักองทุนหลกั 

การสรุปสาระสาํคญัในส่วนของกองทุน JPMorgan Funds - Multi-Manager 

Alternatives Fund, Class JPM C (acc) - USD (กองทุนหลกั) ไดถู้กคดัเลือกมา

เฉพาะส่วนท่ีสาํคญัและจดัแปลมาจากตน้ฉบบัภาษาองักฤษ ดงัน้ัน ในกรณีท่ีมีความ

แตกต่างหรือไม่สอดคลอ้งกบัฉบบัภาษาองักฤษใหถื้อตามตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็น

เกณฑ ์ทั้งน้ี หากกองทุนหลกัมีการเปล่ียนแปลงขอ้มลูขา้งตน้ใด ๆ บริษัทจดัการขอ

สงวนสิทธิเปล่ียนแปลงขอ้มลูดงักล่าวเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักองทุนหลกั 
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หวัขอ้ โครงการแบบเดิม โครงการแบบใหม่ 

รายละเอียดโครงการจดัการ 

คาํจาํกดัความ / นิยาม ... ตดัออก 

จาํนวนเงินทุนของโครงการ

จดัการกองทุนรวม  

2.1 จาํนวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท 

 

ตดัออก 

ไม่มี 3.  ขอ้มูลเก่ียวกบัจาํนวนเงินทุนโครงการ  

… 

จาํนวนเงินทุนโครงการเร่ิมตน้ : 2,000,000,000.00 บาท 

มลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ซ้ือ และ

มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน

บญัชีขัน้ตํา่ 

2.6. มลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ซ้ือครั้งแรก : 500.00 บาท 

2.7. มลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ซ้ือครั้งถดัไป : 500.00 บาท 

2.10. มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่ : 50.00 บาท  

2.11. จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่ : ไม่กาํหนด 

ตดัออก 

รายละเอียดเพิ่มเติม 2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายครั้งแรก : 10 บาท บวกดว้ยค่าธรรมเนียม

การขายหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหลกัทรพัย ์(ถา้มี) 

3.  ขอ้มูลเก่ียวกบัจาํนวนเงินทุนโครงการ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายครั้งแรก : 10 บาท บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขาย

หน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหลกัทรพัย ์(ถา้มี) 

นโยบายการกูย้มื 3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้มี) :   

ในการจดัการกองทุน บริษัทจดัการอาจกูย้มืเงินหรือทาํธุรกรรมการขายโดยมี

สญัญาซ้ือคืนในนามกองทุนรวมเพื่อประโยชน์ในการจดัการลงทุนของกองทุน

ไดต้ามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

4. การบรหิารจดัการกองทุน 

นโยบายการกูย้มื : 

บริษัทจดัการอาจกูย้มืเงินหรือทาํธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืนในนามกองทุนรวม

เพื่อประโยชน์ในการจดัการลงทุนของกองทุนไดต้ามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ี

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

นอกจากน้ี กองทุนอาจกูย้มืเงินหรือทาํธุรกรรมขายโดยมีสญัญาซ้ือคืนเพื่อการลงทุนได้

ไม่เกินรอ้ยละ 50 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

ดชันีช้ีวดั/อา้งอิง 

(Benchmark)  

 

 

3.9. ดชันีช้ีวดั/อา้งอิง (Benchmark) :   

1.ดชันี ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD (90%) 

ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน เพื่อเทียบกบัค่าสกุล

เงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน 

ตดัออก 



ตารางเปรียบเทียบการแกไ้ขโครงการกองทุนเปิดเค Sustainable Long-Short หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย (ขออนุมตัิการแกไ้ขกบัสาํนกังาน ก.ล.ต.แบบเป็นการทัว่ไป) 

K-SUSTAIN-UI         2 
 

เอกสารแนบ 2 

หวัขอ้ โครงการแบบเดิม โครงการแบบใหม่ 

 

 

 

 

 

2.ดชันี ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD (10%) 

ปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณ

ผลตอบแทน 

หมายเหตุ: 

…. 

รายละเอียดการลงทุนใน

ต่างประเทศ 

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

ตดัออก 

ประเภทของหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอก

ผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน  

 

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่น

ท่ีจะลงทุนในประเทศ :  

... 

3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่น

ท่ีจะลงทุนในต่างประเทศ : 

... 

ตดัออก 

อตัราส่วนการลงทุนใน

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่ 

เพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุน

รวม  

3.14 อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น เพื่อเป็นทรพัยสิ์น

ของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 

... 

ตดัออก 

การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้ง

แรก 

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก : … 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :… 

ตดัออก 

การเสนอขายภายหลงัการ

เสนอขายครั้งแรก 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั้งแรก : … 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั้งแรก : … 

6.3. การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน :  ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า   

ตดัออก 

- เง่ือนไขการขายหน่วยลงทุน 

- การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ 

6.2.7 เง่ือนไขการขายหน่วยลงทุน  

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยมีมลูค่าขัน้ตํา่ในการสัง่ซ้ือ

ตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการใหท้าํ

7.  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

... 

เง่ือนไข ขอ้จาํกดั การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่: 
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หวัขอ้ โครงการแบบเดิม โครงการแบบใหม่ 

รายการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยมีมลูค่าขัน้ตํา่น้อยกวา่ท่ีระบุไวใ้นโครงการในบาง

กรณีได ้เพื่อรองรบัรายการส่งเสริมการขายและบริการต่างๆของบริษัทจดัการ 

โดยขึ้ นอยูก่บัดุลพินิจของบริษัทจดัการ 

...  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏเิสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

ทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัน้ี  

1. กรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในกรณี

ดงักล่าวมีผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคต

ของบริษัทจดัการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้

ถือหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีท่ีเม่ือบริษัทจดัการพบวา่บริษัทจดัการจะไม่

สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ 

… 

 

11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ : 

11.1. บริษัทจดัการจะไม่ขาย ไม่รบัซ้ือคืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน

ตามคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืนหรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัไวแ้ลว้ หรือ

จะหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืน หรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้ในกรณีท่ี

ปรากฏเหตุดงัต่อไปน้ี  

… 

การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือ

คาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ย

เร่ืองหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่

รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏเิสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือ

บางส่วน ในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัน้ี  

1. กรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดงักล่าวมี

ผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ 

หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณี

ท่ีเม่ือบริษัทจดัการพบวา่บริษัทจดัการจะไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) ได ้ 

… 

 

9.  เครื่องมือการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคลอ่งของกองทุนรวม 

- การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงุทนตามคาํสัง่หรือจะหยดุรบัคาํสัง่ซ้ือหรือขาย

คืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

โดยบริษทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 1 วนัทาํการ 

 

 การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 7.1. ช่องทางการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : .… 

7.2. รายละเอียดช่องทางการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : … 

ตดัออก 
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2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

… 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้มลูค่าขัน้ตํา่ในการสัง่ซ้ือหรือสัง่ขาย

คืนหรือมลูค่าคงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่ใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหรือผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุน

ตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูค่าการซ้ือหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือ

ครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซ้ือขาย หรือตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการอาจ

กาํหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้้

ลงทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

7.4. รายละเอียดวิธีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : 

ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน โดยมีมลูค่าขัน้ตํา่ใน

การสัง่ขายคืนตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการสงวนสิทธิ

ในการใหท้าํรายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีมลูค่าขัน้ตํา่น้อยกว่าท่ีระบุไว ้

ในโครงการในบางกรณีได ้เพื่อรองรบัรายการส่งเสริมการขายและบริการต่างๆ

ของบริษัทจดัการ โดยขึ้ นอยูก่บัดุลพินิจของบริษัทจดัการ  

 

7.4.1 การชาํระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะ

ชาํระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้ายคืนภายใน 5 วนัทาํการนับแต่วนั

ทาํการท่ีคาํนวณราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วย

ลงทุน โดยมิใหนั้บรวมวนัหยุดทาํการของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุน

ต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในทาํนองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผู้

ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งในต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการชาํระราคา  

บริษัทจดัการจะชาํระเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชี

กองทุน และหรือวิธีการอื่นใดท่ีบริษัทจดัการยอมรบัเพื่ออาํนวยความสะดวกให้

ผูถื้อหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็นตน้ ทั้งน้ี กรณีท่ีบริษัทจดัการจดั

7.  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

... 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้มลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ขายคืนใหก้บัผูส้ัง่ขาย

คืนหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตาม

ช่องทางการซ้ือขาย หรือตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการอาจกาํหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผู้

ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท

จดัการ อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจใหท้าํรายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีมลูค่า

ขัน้ตํา่น้อยกว่าท่ีกาํหนดในบางกรณีได ้เพื่อรองรบัรายการส่งเสริมการขายหรือบริการ

ของบริษัทจดัการ โดยขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

ทั้งน้ี สาํหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีลงทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน 

สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกนัชีวิตได ้โดยบริษัทประกนัชีวิต

อาจกาํหนดมลูค่าขัน้ตํา่ในการขายคืนหน่วยลงทุน เง่ือนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน 

วนัและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม

ตามท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิต และ/หรือเอกสารการขายท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดร้บั

จากบริษัทประกนัชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบระยะเวลาท่ี

กาํหนดไวใ้นโครงการ และคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเม่ือบริษัทประกนัชีวิตไดร้บั

เอกสารหลกัฐานครบถว้น ตามกฎเกณฑข์องบริษัทประกนัชีวิตน้ันๆ 

 ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุ

เป็นจาํนวนหน่วยลงทุน โดยใชแ้บบฟอรม์ของบริษัทประกนัชีวิต ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้น

แบบฟอรม์หรือในกรมธรรม ์

ในกรณีเป็นการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั บริษัทประกนัชีวติอาจดาํเนินการขายคืน

หน่วยลงทุนอตัโนมติัเป็นประจาํทุกเดือนเพื่อนําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชาํระค่าการ

ประกนัภยั ค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม ์ตาม

อตัราและวธีิการท่ีกาํหนดในกรมธรรม ์โดยบริษัทประกนัชีวิตจะสรุปค่าใชจ้่ายดงักล่าว
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ใหมี้ช่องทางการรบัชาํระเงินค่าขายคืนเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อ

หน่วยทราบล่วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ 

7.4.2 การจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุน  

… 

และจดัส่งใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ

ค่าใชจ้่ายล่าสุดไดต้ามช่องทางท่ีบริษัทประกนัชีวิตจะเปิดเผยในเอกสารประกอบการ

ขายท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดร้บัจากบริษัทประกนัชีวิต 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะทาํการรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนทุกวนัทาํการซ้ือขาย ตามเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลู

สาํคญั  

โดยวนัทาํการซ้ือขายในท่ีน้ี หมายถึง วนัทาํการปกติของบริษัทจดัการ และไม่เป็น

วนัหยุดทาํการของผูป้ระกอบธุรกิจจดัการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในทาํนอง

เดียวกนักบัธุรกิจจดัการกองทุน และผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งในต่างประเทศ ซ่ึงจะ

ส่งผลกระทบต่อการชาํระราคา ซ่ึงวนัหยุดทาํการดงักล่าวหมายรวมถึง วนัหยุดทาํการ

ของกองทุนหลกั วนัหยุดทาํการของประเทศและ/หรือตลาดหลกัทรพัยท่ี์กองทุนหลกั

ลงทุนและ/หรือจดทะเบียนซ้ือขาย และ/หรือ วนัหยุดทาํการของตวัแทนรบัคาํสัง่ซ้ือขาย 

วนัหยุดทาํการของธนาคารต่างประเทศหรือประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ และ/หรือวนัหยุดทาํการอื่นใดท่ีจะประกาศเพิ่มเติม 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงระยะเวลาในการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยการ

เปล่ียนแปลงดงักล่าวจะตอ้งเป็นการใหป้ระโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรบัซ้ือคืน : 

บริษัทจดัการจะเปิดรบัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัทาํการนับจาก

วนัท่ีจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นของโครงการเป็นกองทุนเปิดกบัสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบรอ้ยแลว้ โดยบริษัทจดัการจะระบุวนัเร่ิมทาํการซ้ือ

ขายหน่วยลงทุนภายหลงัระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุป

ขอ้มลูสาํคญั  

ทั้งน้ี บริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะทาํการ
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รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเร่ิมทาํการของบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุน

การขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนถึงเวลา 14.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย 

รวมทั้งอาจทาํการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเทอรเ์น็ต และส่ืออิเล็กทรอนิกส์

อื่นใด  

สาํหรบัการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดร้บัหลงัเวลา 14.30 น. 

ของวนัทาํการซ้ือขายใด บริษัทจดัการจะทาํรายการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม

คาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนน้ันในวนัทาํการรบัซ้ือคืนถดัไป  

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงระยะเวลาในการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

โดยการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะตอ้งเป็นการใหป้ระโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน 

และถือวา่ไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 

 การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 8.1. ช่องทางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน : … 

8.2. รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : … 

ตดัออก 

- การชาํระค่ารบัซ้ือคืน 

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ย

หลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่น

แทนเงิน 

- การเล่ือนกาํหนดการชาํระ

เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืน

แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

- เง่ือนไขและขอ้จาํกดัในการ

จดัสรรและการโอนหน่วย

ลงทุน 

9. การชาํระค่ารบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์น

อื่นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชาํระ

ค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทน บริษัทจดัการ

จะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้าํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื่นแทนเงินได ้

 

10. การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุน : 

บริษัทจดัการอาจเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุนท่ีไดมี้คาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

… 

13. เง่ือนไขและขอ้จาํกดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

7.  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

… 

เง่ือนไข ขอ้จาํกดั หรือสิทธิในการระงบั การโอน หรือการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

การชาํระค่ารบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชาํระค่าขายคืน

หน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทน บริษัทจดัการจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษให้

ชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่แทนเงินได ้

 

การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน  : 

บริษัทจดัการจะเล่ือนกาํหนดชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคาํสัง่

ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไวแ้ลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

…  

เง่ือนไขและขอ้จาํกดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 
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หวัขอ้ โครงการแบบเดิม โครงการแบบใหม่ 

ขอ้จาํกดัในการจดัสรรหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการได้

พิจารณาแลว้เห็นวา่การจดัสรรในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของ

กองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทาง

กฎหมายของบริษัทจดัการ หรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนมิไดมี้ลกัษณะตามบทนิยาม

ของผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. กาํหนด โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

 

ขอ้จาํกดัการโอนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการ

ลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่วา่ทอดใดๆ ในกรณีต่อไปน้ี 

1. ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนั หรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามท่ี

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาํหนด เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

2.. การโอนหน่วยลงทุนส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ี

เก่ียวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ 

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ทั้งน้ี ขอ้กาํหนดเก่ียวกบั 

FATCA เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นหวัขอ้ 20 ของโครงการจดัการกองทุนรวม 

เร่ือง "ขอ้กาํหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะ

เดียวกนั 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการจดัสรรและ

การโอนหน่วยลงทุนไม่วา่ทอดใดๆ ในกรณีต่อไปน้ี 

1. ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนั หรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามท่ีประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาํหนด เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าบริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ี

เก่ียวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign 

Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน

หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของ

บริษัทจดัการ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

3. ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีอยูภ่ายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน เน่ืองจากผูถื้อหน่วย

ลงทุนดงักล่าวไม่มีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน และไม่มีสิทธินํา

หน่วยลงทุนไปจาํนําเป็นหลกัประกนั 

การหยุดขายหรือรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุน 

12. การหยุดขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจาํเป็นเพื่อ

รกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพือ่รกัษา

เสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจประกาศ

ใหบ้ริษัทจดัการหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืนหรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน

ของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้ง

ไม่เกิน 20 วนัทาํการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบจาก

ตดัออก 
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หวัขอ้ โครงการแบบเดิม โครงการแบบใหม่ 

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืน หรือ

คาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได ้

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนเขา้ (SWITCHING 

IN) 

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (SWITCHING IN): 

มีแบบหลายเง่ือนไข 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในอตัรา

เท่ากบัค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางหรือ

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใดจะสูง

กว่า 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมดงักล่าว 

โดยบริษัทจดัการจะประกาศใหท้ราบผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ 

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้

ทางและยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 

8.3 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน 

… 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In)  

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ : อตัราค่าธรรมเนียมเดียวกนั ทั้ง

กองทุนรวมภายใตบ้ริษัทจดัการเดียวกนั และจากบริษัทจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ : อตัรา

ค่าธรรมเนียมท่ีกาํหนด 

เง่ือนไขในการกาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 3.00 

ของมลูค่าซ้ือขาย 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนออก 

(SWITCHING OUT) 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT): 

มีแบบหลายเง่ือนไข 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในอตัรา

เท่ากบัค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางหรือ

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใดจะสูง

กว่า 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมดงักล่าว 

โดยบริษัทจดัการจะประกาศใหท้ราบผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ 

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้

ทางและยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 

8.3 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน 

… 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)  

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราค่าธรรมเนียมเดียวกนั ทั้ง

กรณีสบัเปล่ียนออกไปยงักองทุนรวมภายใตก้ารบริหารของบริษัทจดัการเ และบริษัท

จดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัรา

ค่าธรรมเนียมท่ีกาํหนด 

เง่ือนไขในการกาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 3.00 

ของมลูค่าซ้ือขาย 
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หวัขอ้ โครงการแบบเดิม โครงการแบบใหม่ 

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี 

ตามท่ีจ่ายจริง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหลกัทรพัย ์: อตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.75 ของมลูค่า

หน่วยลงทุนท่ีใชค้าํนวณราคาขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยคาํนวณเขา้ไป

ในราคาขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน เพื่อนําเงินดงักล่าวไปชาํระเป็นค่าใชจ้่าย

หรือค่าธรรมเนียมในการสัง่ซ้ือหรือสัง่ขายหลกัทรพัย ์ตามท่ีกองทุนจะถูกเรียก

เก็บเม่ือสัง่ซ้ือหรือสัง่ขายหลกัทรพัย ์โดยจะเรียกเก็บเขา้กองทุน 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงอตัราค่าใชจ้่ายหรือค่าธรรมเนียมใน

การสัง่ซ้ือหรือสัง่ขายหลกัทรพัยใ์หส้อดคลอ้งกบัค่าใชจ้า่ยหรือค่าธรรมเนียมใน

การสัง่ซ้ือหรือสัง่ขายหลกัทรพัยท่ี์เกิดขึ้ นจริง 

ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน (ถา้มี) ตามอตัราท่ี

ธนาคารพาณิชย ์หรือสถาบนัการเงินกาํหนดโดยตดัจ่ายจากบญัชีเงินฝากของผู้

ซ้ือหน่วยลงทุน 

… 

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหลกัทรพัย ์

ในอตัราไม่เกินรอ้ยละของมลูค่าหน่วยลงทุน : 0.75 

รายละเอียดเพ่ิมเติม (ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน) 

ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหลกัทรพัย ์บริษัทจดัการจะคาํนวณเขา้ไปในราคาขายหรือรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุน เพื่อนําเงินดงักล่าวไปชาํระเป็นค่าใชจ้า่ยหรือค่าธรรมเนียมในการ

สัง่ซ้ือหรือสัง่ขายหลกัทรพัย ์ตามท่ีกองทุนจะถูกเรียกเก็บเม่ือสัง่ซ้ือหรือสัง่ขายหลกัทรพัย ์

โดยจะเรียกเก็บเขา้กองทุน 

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บตามท่ีจ่าย

จริง 

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน จะเรียกเก็บในอตัราเท่ากบั

ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางหรือค่าธรรมเนียมการขาย

หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใดจะสูงกวา่ ซ่ึงจะไม่เกินรอ้ยละ 3  ของ

มลูค่าซ้ือขาย เน่ืองจากเป็นอตัราสูงสุดของค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนตน้ทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการ

จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางและ

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางเพิ่มเติม 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมดงักล่าว โดยบริษัท

จดัการจะประกาศใหท้ราบผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน (ถา้มี) ตามอตัราท่ีธนาคาร

พาณิชย ์หรือสถาบนัการเงินกาํหนดโดยตดัจ่ายจากบญัชีเงินฝากของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน  

… 

 15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทั้งหมดของกองทุนตามขอ้ 15.2 และ 15.3 เป็น

อตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีอตัราภาษีมลูค่าเพิ่มหรือภาษีอื่น

ใดมีการเปล่ียนแปลง บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการปรบัปรุงอตัรา

8.2 ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

… 

รายละเอียเพ่ิมเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม) : 
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หวัขอ้ โครงการแบบเดิม โครงการแบบใหม่ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทั้งหมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกบัการ

เปล่ียนแปลงดงักล่าว 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทั้งหมดของกองทุนท่ีเรียกเก็บจากกองทุนขา้งตน้เป็นอตัราท่ี

รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีอตัราภาษีมลูค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดมีการ

เปล่ียนแปลง บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการปรบัปรุงอตัราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่าย

ทั้งหมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

 

8.3 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน: 

… 

รายละเอียดเพ่ิมเติม (ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน) 

… 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทั้งหมดของกองทุนท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วย

ลงทุนเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีอตัราภาษีมลูค่าเพิ่มหรือภาษี

อื่นใดมีการเปล่ียนแปลง บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการปรบัปรุงอตัราค่าธรรมเนียมและ

ค่าใชจ้่ายทั้งหมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลา

ในการคาํนวณและการ

ประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

มลูค่าหน่วยลงทุน และราคา

หน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการดาํเนินการในกรณีท่ี

มลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

16.1. วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ 

ตดัออก 

16.2. เง่ือนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจดัการจะคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์

และวธีิการท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด และตามท่ี

สมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนด โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

การคาํนวณมลูค่ายุติธรรมของหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีเสนอขายใน

ต่างประเทศ บริษัทจดัการจะใชห้ลกัการโดยเทียบเคียงกบัประกาศสมาคม

บริษัทจดัการลงทุน ซ่ึงไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. ทั้งน้ี บริษัท

จดัการจะใชข้อ้มลูล่าสุดท่ีประกาศหรือไดร้บัจากสถาบนัหรือหน่วยงานอื่นใดท่ี

ใชอ้า้งอิงอยา่งเป็นทางการ ทั้งน้ี บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงแหล่งท่ีมาของ

10.  กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลคา่หน่วย

ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

คาํนวณภายใน : 1 วนัทาํการ 

และประกาศภายใน : 2 วนัทาํการ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

บริษัทจดัการจะใชข้อ้มลูล่าสุดท่ีประกาศหรือไดร้บัจากสถาบนัหรือหน่วยงานอื่นใดท่ีใช้

อา้งอิงอยา่งเป็นทางการ ทั้งน้ี บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงแหล่งท่ีมาของขอ้มลูอา้งอิง

ไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประกาศของสมาคม

บริษัทจดัการลงทุน รวมถึงท่ีจะประกาศแกไ้ขหรือประกาศเพิ่มเติมในอนาคต  

สาํหรบัการคาํนวณมลูค่าหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นของกองทุนในต่างประเทศใหอ้ยูใ่นรปู

สกุลเงินบาท เพื่อนํามาใชใ้นการคาํนวณมลูค่าหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะใชอ้ตัรา
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หวัขอ้ โครงการแบบเดิม โครงการแบบใหม่ 

ขอ้มลูอา้งอิงไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ประกาศของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงท่ีจะประกาศแกไ้ขหรือประกาศเพิม่เติมใน

อนาคต  

สาํหรบัการคาํนวณมลูค่าหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นของกองทุนในต่างประเทศให้

อยูใ่นรูปสกุลเงินบาท เพือ่นํามาใชใ้นการคาํนวณมลูค่าหน่วยลงทุน บริษัท

จดัการจะใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ท่ีประกาศ

โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื่นใด

ท่ีมีการเผยแพร่ขอ้มลูสู่สาธารณชนและสามารถใชอ้า้งอิงไดภ้ายใตค้วาม

เห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท

จดัการลงทุน  

2. บริษัทจดัการจะคาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน 

ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตาม

ระยะเวลาดงัต่อไปน้ี  

… 

บริษัทจดัการอาจไม่คาํนวณและไม่ประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วย

ลงทุน ราคาขายและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี  

(ก) เม่ือบริษัทจดัการไม่ขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือ

หรือคาํสัง่ขายหน่วยลงทุน ตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

(ข) เม่ือมีเหตุท่ีบริษัทจดัการตอ้งเลิกกองทุน โดยใหไ้ดร้บัการยกเวน้ตั้งแต่วนัท่ี

ปรากฏเหตุดงักล่าว  

(ค) เม่ือเป็นวนัหยุดทาํการซ้ือขายของกองทุน และหรือบริษัทจดัการไม่ไดร้บั

มลูค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหลกัทรพัยท่ี์กองทุนลงทุน  

เม่ือปรากฏเหตุตามขอ้ (ก) และหรือ (ข) บริษัทจดัการจะประกาศการหยุด

คาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ และบริษัทจดัการจะรายงานการ

แลกเปล่ียนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ท่ีประกาศโดย Reuters หรือ 

Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื่นใดท่ีมีการเผยแพร่ขอ้มลูสู่

สาธารณชนและสามารถใชอ้า้งอิงไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ และ

เป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน 

 

บริษัทจดัการอาจไม่คาํนวณและไม่ประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน 

ราคาขายและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี  

(ก) เม่ือบริษัทจดัการไม่ขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่

ขายคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์าร

จดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวม

เพื่อผูล้งทุนประเภทสภาบนั และกองทุนส่วนบุคคล โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะในช่วง

ระยะเวลาดงักล่าว 

(ข) เม่ือมีเหตุท่ีบริษัทจดัการตอ้งเลิกกองทุน โดยใหไ้ดร้บัการยกเวน้ตั้งแต่วนัท่ีปรากฏ

เหตุดงักล่าว 

(ค) เม่ือเป็นวนัหยุดทาํการซ้ือขายของกองทุน และหรือบริษัทจดัการไม่ไดร้บัมลูค่า

หน่วยลงทุนหรือราคาหลกัทรพัยท่ี์กองทุนลงทุน 
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หยุดคาํนวณมลูค่าดงักล่าวพรอ้มทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการ

ดาํเนินการของกองทุนน้ันใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํ

การซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วนัทาํการ 

แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วย

ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 

16.3. แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และ

ราคาหน่วยลงทุน : 

… 

ตดัออก 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการ

ดาํเนินการในกรณีท่ีมลูค่า

หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง : 

.. 

ตดัออก 

ช่ือผูเ้ก่ียวขอ้ง 17. ช่ือผูเ้ก่ียวขอ้ง : 

… 

ตดัออก 

รอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี

ของกองทุนรวม 

18. รอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีของกองทุนรวม 

… 

ตดัออก 

การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน 

และวธีิการแกไ้ขโครงการ

จดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ข

วิธีการจดัการ 

19. การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวธีิการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุน

รวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ : 

… 

ตดัออก 

ขอ้กาํหนดอื่นๆ 20.1 การรบัผลประโยชน์ตอบแทน เน่ืองจากการท่ีกองทุนใชบ้ริการบุคคลอื่น 

(Soft Commission) 

… 

20.2. การรบัค่าธรรมเนียมการจดัการคืนจากกองทุนต่างประเทศ 

… 

20.3 การวางทรพัยส์าํหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่มีภูมิลาํเนาในประเทศไทย 

… 

ตดัออก 
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20.4 ขอ้กาํหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะ

เดียวกนั 

… 

20.5 การซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 

… 

การดาํเนินการกรณีบริษัท

จดัการไม่สามารถดาํรง

เงินกองทุนไดต้ามท่ีประกาศ

กาํหนด 

21. การดาํเนินการกรณีบริษัทจดัการไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนไดต้ามท่ี

ประกาศกาํหนด : 

… 

ตดัออก 

ผลบงัคบัของโครงการจดัการ

กองทุนรวม : 

22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม : 

… 

ตดัออก 

ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการ 

บริษัทจดัการ 1. บริษัทจดัการ : 

… 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

1.1 สิทธิของบริษัทจดัการ  

(1) รบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุน ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกาํหนดใน

โครงการ (ถา้มี) ค่าธรรมเนียมในการจดัการกองทุนและค่าธรรมเนียม 

ค่าใชจ้่าย และหรือ เงินตอบแทนอื่นใด ตามอตัราท่ีกาํหนดไวใ้นหวัขอ้ 

"ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนและ

กองทุนรวม"  

(2) สงวนสิทธิท่ีจะปฏเิสธการจองซ้ือหรือสัง่ซ้ือ หรือสัง่ขาย หรือหยุดรบัคาํ

สัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืน หรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้น

โครงการ  

(3) สงวนสิทธิท่ีจะเล่ือนกาํหนดการชาํระคืนเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามท่ี

1. บริษัทจดัการ : 

… 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

1. สิทธิของบริษัทจดัการ  

(1) รบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกาํหนดในโครงการ (ถา้มี) 

ค่าธรรมเนียมในการจดัการกองทุนและค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย และหรือ เงินตอบแทน

อื่นใด ตามอตัราท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ  

(2) ปฏเิสธการจองซ้ือหรือสัง่ซ้ือ หรือสัง่ขาย หรือหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืน 

หรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

(3) เล่ือนกาํหนดการชาํระคืนเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

(4) รบัชาํระหน้ีเพื่อกองทุนดว้ยทรพัยสิ์นอื่นท่ีมิใช่หลกัประกนัแทนการชาํระหน้ีดว้ยเงิน

สดตามตราสารแห่งหน้ีตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  
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ระบุไวใ้นโครงการ  

(4) สงวนสิทธิท่ีจะรบัชาํระหน้ีเพื่อกองทุนดว้ยทรพัยสิ์นอื่นท่ีมิใช่หลกัประกนั

แทนการชาํระหน้ีดว้ยเงินสดตามตราสารแห่งหน้ีตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

(5) สงวนสิทธิท่ีจะชาํระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์น

อื่นแทนเงินตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสมาคมกาํหนด  

(6) สงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมุดบญัชีแสดงสิทธิ  

 

1.2 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ  

(1) การจดัตั้ง เปล่ียนแปลง เพิม่เติม และจดทะเบียนกองทุน  

...  

(ง) แจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มลูท่ีไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ ยกเวน้การเพิ่มจาํนวน

เงินทุนจดทะเบียนและการแกไ้ขเพิ่มเติมจาํนวนและมลูค่าหน่วยลงทุนท่ี

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนใหแ้ก่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทราบภายใน 5 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมน้ัน  

(จ) เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนหรือ วิธีจดัการ

กองทุนภายใต ้หวัขอ้ "วธีิการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ข

วิธีการจดัการ"  

(ฉ) จดัทาํหนังสือช้ีชวนใหม่ทุกรอบปีบญัชีเพื่อแสดงขอ้มลูเก่ียวกบักองทุน ณ 

วนัส้ินปีบญัชี และส่งใหแ้ก่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วนั นับ

แต่วนัส้ินปีบญัชีน้ัน  

...  

(ซ) ดาํเนินการเลิกกองทุนตามหวัขอ้ “การเลิกโครงการจดัการกองทุนรวม” 

และ “การดาํเนินการของบริษัทจดัการเม่ือเลิกโครงการจดัการกองทุนรวม”  

(ฌ) จดัใหมี้การชาํระบญัชีตามหวัขอ้ “การชาํระบญัชีกองทุนรวม และวิธีการ

เฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเม่ือเลิกโครงการ” 

 

(5) ชาํระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงินตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสมาคมกาํหนด  

(6) เรียกคืนสมุดบญัชีแสดงสิทธิ  

(7) สิทธิอื่นใดตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

 

 

 

2. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ  

(1) การจดัตั้ง เปล่ียนแปลง เพิม่เติม และจดทะเบียนกองทุน  

...  

(ง) แจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มลูท่ีไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้  

(จ) เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนหรือวิธีจดัการกองทุน  

(ฉ) จดัทาํหนังสือช้ีชวนตามระยะเวลาท่ีประกาศกาํหนด  

... 

(ซ) ดาํเนินการเลิกกองทุนตามหวัขอ้ “การเลิกกองทุนรวม”  

(ฌ) จดัใหมี้การชาํระบญัชีตามหวัขอ้ “การชาํระบญัชีเม่ือเลิกกองทุนรวม” 
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(2) การบริหารกองทุน  

...  

(จ) จดัใหมี้การรบัและจา่ยค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้า่ย หรือเงินตอบแทนอื่นใด

จากและใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการ

จดัการของกองทุนตามท่ีกาํหนดไวใ้นหวัขอ้ "ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ี

เรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"  

(ฉ) เบิกจ่ายเงินของกองทุนสาํหรบัค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินงานของกองทุน 

ภายใตห้วัขอ้ "ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วย

ลงทุนและกองทุนรวม"  

(ช) กาํหนดราคาท่ีเป็นธรรมของหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นของกองทุน ดว้ย

ความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อใชใ้นการคาํนวณ ทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการสามารถแสดงใหเ้ห็นไดว้่าวิธีการคาํนวณมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนตามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

สมาคมไม่เหมาะสมกบัสภาวการณใ์นขณะท่ีคาํนวณมลูค่า  

... 

(ญ) ขอความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ในการดาํเนินการตามขอ้ “การ

รบัชาํระหน้ีเพื่อกองทุนรวมดว้ยทรพัยสิ์นอื่น” 

 

(3) การจดัทาํบญัชีและการรายงาน  

...  

(ง) คาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน

ตามท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ “วธีิการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณ และการ

ประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน”  

(จ) ดาํเนินการแกไ้ขราคาขาย และราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน และจดัทาํ

รายงานตามหวัขอ้ “หลกัเกณฑแ์ละวธีิการดาํเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วย

ลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

(2) การบริหารกองทุน  

...  

(จ) จดัใหมี้การรบัและจา่ยค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้า่ย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและ

ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัการของกองทุน

ตามท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ  

(ฉ) เบิกจ่ายเงินของกองทุนสาํหรบัค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินงานของกองทุน ตามท่ีระบุไว ้

ในโครงการ  

(ช) กาํหนดราคาท่ีเป็นธรรมของหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นของกองทุน ดว้ยความ

เห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อใชใ้นการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ใน

กรณีท่ีบริษัทจดัการสามารถแสดงใหเ้ห็นไดว้่าวิธีการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุนตามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจดัการลงทุน

ไม่เหมาะสมกบัสภาวการณใ์นขณะท่ีคาํนวณมลูค่า  

... 

(ญ) ขอความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ในการดาํเนินการใดๆ ตามท่ีประกาศ

กาํหนด  

 

 

 

(3) การจดัทาํบญัชีและการรายงาน  

...  

(ง) คาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไว ้

ในโครงการ 

(จ) ดาํเนินการแกไ้ขราคาขาย และราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน และจดัทาํรายงาน กรณี

ท่ีมลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

… 
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… 

(4) การขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนและงานทะเบียนหน่วยลงทุน 

(ก) จดัใหมี้คาํสัง่จองซ้ือหน่วยลงทุน คาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นไป

ตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กาํหนด  

...  

(ค) จดัสรรหน่วยลงทุนตามวธีิการท่ีกาํหนดในขอ้ "วธีิการจดัสรรหน่วยลงทุน

ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน" และ "การจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุน"  

(ง) ดาํเนินการจดัสรรจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีจะรบัซ้ือคืนจากผูถื้อ

หน่วยลงทุนตามส่วนตามหวัขอ้ “การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืน

หน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การชาํระค่ารบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน”  

…  

(ฉ) ดาํเนินการชดเชยราคาตามหวัขอ้ "หลกัเกณฑแ์ละวธีิการดาํเนินการใน

กรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง"  

...  

(ญ) ปิดบญัชีกองทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมิไดท้าํการซ้ือขายและไม่มีหน่วย

ลงทุนคงเหลืออยูใ่นบญัชีกองทุนตามท่ีระบุเง่ือนไขไวใ้นหวัขอ้ "การรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุน"  

(ฎ) ขอความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ในกรณีท่ีจะดาํเนินการตามขอ้ 

“การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” 

... 

 

(4) การขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนและงานทะเบียนหน่วยลงทุน  

(ก) จดัใหมี้คาํสัง่จองซ้ือหน่วยลงทุน คาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ซ่ึงมีลกัษณะเป็นไปตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กาํหนด 

...  

(ค) จดัสรรหน่วยลงทุนตามวธีิการท่ีกาํหนด  

(ง) ดาํเนินการจดัสรรจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีจะรบัซ้ือคืนจากผูถื้อหน่วยลงทุน

ตามส่วนตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

... 

(ฉ) ดาํเนินการชดเชยราคากรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

... 

(ญ) ปิดบญัชีกองทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมิไดท้าํการซ้ือขายและไม่มีหน่วยลงทุนคง

เหลืออยูใ่นบญัชีกองทุน  

(ฎ) ขอความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ในกรณีท่ีจะดาํเนินการเล่ือนกาํหนดการ

ชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

... 

ผูดู้แลผลประโยชน์ :   2. ผูดู้แลผลประโยชน์ :   

… 

2.2. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์  

(1) หน้าท่ีโดยทัว่ไป  

2. ผูดู้แลผลประโยชน์ :   

… 

2. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์  

(1) หน้าท่ีโดยทัว่ไป  
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(ก) ดูแลใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ ตามท่ีระบุไว ้

ในโครงการภายใตห้วัขอ้ "หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของบริษทัจดัการ" และขอ้

ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนกบับริษัทจดัการโดยเคร่งครดั  

(ข) รบัรองความถูกตอ้งในการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์น มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

และมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ี

บริษัทจดัการไดค้าํนวณไวแ้ลว้ตามท่ีกาํหนดไวใ้นหวัขอ้ "วธีิการคาํนวณ 

กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วย

ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน" ของโครงการ  

(ค) ใหค้วามเห็นชอบราคาท่ีเป็นธรรมของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุน 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการแสดงใหเ้ห็นว่าการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุนตามท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคม

บริษัทจดัการลงทุนไม่เหมาะสมกบัสภาวะการณใ์นขณะท่ีคาํนวณมลูค่า  

(ง) รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงั และรายงานการชดเชย

ราคาตามหวัขอ้ "หลกัเกณฑแ์ละวธีิการดาํเนินการในกรณีท่ีราคาขายหน่วย

ลงทุนหรือราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง"  

...  

(ญ) ใหค้วามเห็นชอบในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะดาํเนินการตามหวัขอ้ "การ

เล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" หรือ

ขอ้ "การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุน" 

... 

(ก) ดูแลใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ ตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ

และขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนกบับริษัทจดัการโดยเคร่งครดั  

(ข) รบัรองความถูกตอ้งในการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์น มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ และมลูค่า

หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการได้

คาํนวณไวแ้ลว้ตามท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ  

(ค) ใหค้วามเห็นชอบราคาท่ีเป็นธรรมของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุน ในกรณี

ท่ีบริษัทจดัการแสดงใหเ้ห็นวา่การคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนตามท่ีกาํหนด

ไวใ้นประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทุนไม่เหมาะสมกบัสภาวะการณใ์นขณะท่ีคาํนวณ

มลูค่า 

(ง) รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงั และรายงานการชดเชยราคา  

...  

(ญ) ใหค้วามเห็นชอบในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะดาํเนินการเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่า

ขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน และการไม่ขาย ไม่รบัซ้ือคืน ไม่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนตามสัง่ ตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

... 

ผูส้อบบญัชี 3. ผูส้อบบญัชี : 

ช่ือ : นาย พรีะเดช พงษ์เสถียรศกัด์ิ  

ท่ีอยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่ม

ทรพัย ์(ประชาช่ืน 20) เลขท่ี 178 ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ 

กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์0 2555 0600  

ตดัออก 
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.... 

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือ

คืน 

6. ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน : 

ช่ือ : ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  

ท่ีอยู ่: 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์ูรณะ 

กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศพัท ์0 2888 8888  

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

… 

ตดัออก 

สิทธิหน้าท่ีและความ

รบัผิดชอบของผูถื้อหน่วย

ลงทุน 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการมีขอ้ผูกพนัท่ีจะตอ้งรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน 

เม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนนําหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่บริษัทจดัการ หรือผ่าน

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนมา

ขายคืนไดทุ้กวนัทาํการรบัซ้ือคืนตามราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนซ่ึงคาํนวณตาม

หวัขอ้ "วธีิการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธีิการ

ดาํเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง" และไดร้บัการรบัรองโดย

ผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ยกเวน้ กรณีท่ีบริษัทจดัการดาํเนินการตามท่ีกาํหนดไว้

ในหวัขอ้ "การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่"  

ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไดร้บัชาํระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย ์หรือ

ทรพัยสิ์นอื่นแทนเงินได ้ในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถชาํระเงินค่ารบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้ามท่ีกาํหนดไวภ้ายใตห้วัขอ้ "การชาํระ

ค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน" 

13. สิทธิหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของผูถื้อหน่วยลงทุน  

... 

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการมีขอ้ผูกพนัท่ีจะตอ้งรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน เม่ือผูถื้อ

หน่วยลงทุนนําหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่บริษัทจดัการ หรือผ่านผูส้นับสนุนการขายหรือ

รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนมาขายคืนไดทุ้กวนัทาํการ

รบัซ้ือคืนตามราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนซ่ึงคาํนวณตามท่ีระบุในโครงการ และไดร้บัการ

รบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ยกเวน้ กรณีท่ีบริษัทจดัการดาํเนินการเล่ือน

กาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนหรือไม่ขาย ไม่รบัซ้ือ

คืน ไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่  

 

ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไดร้บัชาํระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอืน่

แทนเงินได ้ในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถชาํระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุนไดต้ามท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ  

 

13.4. ขอ้จาํกดัการโอนหน่วยลงทุน :  13. สิทธิหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของผูถื้อหน่วยลงทุน  

... 
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เอกสารแนบ 2 

หวัขอ้ โครงการแบบเดิม โครงการแบบใหม่ 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการ

ลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่วา่ทอดใดๆ ในกรณีต่อไปน้ี  

1. ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนั หรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามท่ี

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก  

2. การโอนหน่วยลงทุนส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ี

เก่ียวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ 

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ทั้งน้ี ขอ้กาํหนดเก่ียวกบั 

FATCA เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นภายใตห้วัขอ้ 20 ของโครงการจดัการกองทุน

รวม เร่ือง "ขอ้กาํหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศใน

ลกัษณะเดียวกนั"  

 

ขอ้จาํกดัการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการลงทะเบียน

โอนหน่วยลงทุนไม่วา่ทอดใดๆ ในกรณีต่อไปน้ี  

1. ผูร้บัโอนไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนั หรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามท่ีประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก  

2. การโอนหน่วยลงทุนส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) ได ้หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อ

หน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ โดย

ไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

3. ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีอยูภ่ายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน เน่ืองจากผูถื้อหน่วย

ลงทุนดงักล่าวไม่มีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน และไม่มีสิทธินํา

หน่วยลงทุนไปจาํนําเป็นหลกัประกนั 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทุนหรือแกไ้ขวิธี

จดัการ : 

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทาํการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไ้ขวิธี

จดัการ ซ่ึงเป็นไปตามหวัขอ้ "การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวธีิการแกไ้ข

โครงการจดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ" ในส่วนรายละเอียด

โครงการจดัการกองทุนรวม และในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกิน

กว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษัทจดัการ

หรือบริษัทหลกัทรพัยท่ี์เป็นเจา้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน 

(Omnibus Account) ตอ้งไม่นับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนน้ันในส่วนท่ี

เกินกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ทั้งน้ี 

เป็นไปภายใตห้วัขอ้ "การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวธีิการแกไ้ขโครงการ

จดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ" ในส่วนรายละเอียดโครงการ

จดัการกองทุนรวม  

13. สิทธิหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของผูถื้อหน่วยลงทุน  

... 

สิทธิในการลงมติเพ่ือแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการลงทุนหรือแกไ้ขวิธีจดัการ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทาํการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไ้ขวิธีจดัการ และ

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ี

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษัทจดัการหรือบริษัทหลกัทรพัยท่ี์เป็นเจา้ของบญัชีแบบไม่

เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ตอ้งไม่นับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วย

ลงทุนน้ันในส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  
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หวัขอ้ โครงการแบบเดิม โครงการแบบใหม่ 

เง่ือนไขในการออกเอกสาร

แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและ

ระยะเวลาการส่งมอบ 

14.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการ

ส่งมอบ : 

เม่ือบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัใบคาํ

ขอเปิดบญัชีและใบคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีกรอกรายละเอียด

ครบถว้นชดัเจนพรอ้มหลกัฐานประกอบต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ "เอกสาร

หลกัฐานในการขอเปิดบญัชี" และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดช้าํระเงิน

ค่าซ้ือหน่วยลงทุนครบถว้นแลว้ บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนในนามของบริษัทจดัการจะดาํเนินการออกสมุดบญัชีแสดง

สิทธิใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยผูจ้องซ้ือหรือผู้

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีท่ีจะมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและจะตอ้ง

ลงลายมือช่ือในบตัรตวัอยา่งลายมือช่ือและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ 

… 

14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

… 

เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการสง่มอบ :  

เม่ือบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัใบคาํขอเปิด

บญัชีและใบคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีกรอกรายละเอียดครบถว้นชดัเจนพรอ้ม

หลกัฐานประกอบต่างๆ และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดช้าํระเงินค่าซ้ือหน่วย

ลงทุนครบถว้นแลว้ บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใน

นามของบริษัทจดัการจะดาํเนินการออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีท่ีจะมารบัสมุด

บญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและจะตอ้งลงลายมือช่ือในบตัรตวัอยา่งลายมือช่ือและในสมุด

บญัชีแสดงสิทธิ 

… 

วิธีการชาํระเงินหรือทรพัยสิ์น

อื่นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

16. วิธีการชาํระเงินหรือทรพัยสิ์นอื่นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชาํระหน้ีหรือมีพฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ี

ตามสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่สามารถชาํระหน้ีได ้บริษทัจดัการจะรบั

ชาํระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นทั้งท่ีเป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพื่อกองทุน

รวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการ

จดัการกองทุนรวมในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้ง

ผิดนัดชาํระหน้ี ดงัน้ี  

… 

16.4. วิธีการชาํระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ย

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่แทนเงิน  

กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชาํระ

ค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทน บริษัทจดัการ

จะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้าํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื่นแทนเงินได ้ 

16. วิธีการชาํระเงินหรือทรพัยส์ินอ่ืน : 

วิธีการชาํระเงินหรือทรพัยสิ์นอืน่ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน : 

กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชาํระค่าขายคืน

หน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทน บริษัทจดัการจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษให้

ชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่แทนเงินได ้
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หวัขอ้ โครงการแบบเดิม โครงการแบบใหม่ 

เง่ือนไขเพิ่มเติม :  

… 

การจดัทาํทะเบียนหน่วยลงทุน 

การโอนหน่วยลงทุน และ

ขอ้จาํกดัในการโอนหน่วย

ลงทุน 

17. การจดัทาํทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และขอ้จาํกดัในการ

โอนหน่วยลงทุน : 

-ไม่มี- 

17. การจดัทาํทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และขอ้จาํกดัในการโอน

หน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการจดัสรรและ

การโอนหน่วยลงทุนไม่วา่ทอดใดๆ ในกรณีต่อไปน้ี 

1. ผูร้บัโอนไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนั หรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามท่ีประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาํหนด เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าบริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ี

เก่ียวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign 

Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน

หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของ

บริษัทจดัการ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

3. ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีอยูภ่ายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน เน่ืองจากผูถื้อหน่วย

ลงทุนดงักล่าวไม่มีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน และไม่มีสิทธินํา

หน่วยลงทุนไปจาํนําเป็นหลกัประกนั 

… 

การเลิกกองทุนรวม 22.2. การดาํเนินการของบริษทัจดัการ เม่ือเลิกกองทุนรวม : 

เวน้แต่กฎหมาย ก.ล.ต. จะกาํหนดเป็นอยา่งอื่น เม่ือเกิดเหตุตามขอ้ 22.1(1) 

บริษัทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ีเพื่อเลิกกองทุน  

(1) ยุติการรบัคาํสัง่ซ้ือและคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วนัทาํการท่ีเกิดเหตุ

ตามขอ้ 22.1(1)  

(2) แจง้ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัทาํการท่ีเกิดเหตุ

ตามขอ้ 22.1(1) โดยวิธีการดงัน้ี 

(ก) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนทราบโดย

ช่องทางใดๆ ท่ีมีหลกัฐานว่าสามารถติดต่อผูถื้อหน่วยลงทุนได ้

19. การเลิกกองทุนรวม  

... 

การดาํเนินการของบริษทัจดัการ เม่ือเลิกกองทุนรวม :  

เวน้แต่กฎหมาย ก.ล.ต. จะกาํหนดเป็นอยา่งอื่น เม่ือเกิดเหตุตามเง่ือนไขในการเลิก

กองทุนในขอ้ (1) บริษัทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ีเพื่อเลิกกองทุน  

(1) ยุติการรบัคาํสัง่ซ้ือและคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วนัทาํการท่ีเกิดเหตุ  

(2) แจง้ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัทาํการท่ีเกิดเหตุ โดยวิธีการ

ดงัน้ี 
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หวัขอ้ โครงการแบบเดิม โครงการแบบใหม่ 

(ข) แจง้เป็นหนังสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์ 

(ค) แจง้สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์อง

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) จาํหน่ายทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุนภายใน 5 วนัทาํการนับแต่วนัทาํ

การท่ีเกิดเหตุตามขอ้ 22.1(1) เพื่อรวบรวมเงินเท่าท่ีสามารถกระทาํไดเ้พื่อ

ชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั  

(4) ชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจาํนวนเงินท่ีรวบรวมไดต้าม (3) 

ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัทาํการนับแต่วนัทาํการท่ีเกิดเหตุตามขอ้ 

22.1(1) และเม่ือไดด้าํเนินการชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแลว้จะถือวา่เป็น

การเลิกกองทุน 

เม่ือไดด้าํเนินการตามวรรคหน่ึงแลว้ หากมีหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นคงเหลืออยู่

จากการดาํเนินการตาม (3) บริษัทจดัการจะดาํเนินการตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 

และวธีิการชาํระบญัชีของกองทุนรวม 

… 

(ก) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนทราบโดยช่องทางใดๆ ท่ี

มีหลกัฐานว่าสามารถติดต่อผูถื้อหน่วยลงทุนได ้

(ข) แจง้เป็นหนังสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์ 

(ค) แจง้สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) จาํหน่ายทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุนภายใน 5 วนัทาํการนับแต่วนัทาํการท่ีเกิด

เหตุ เพื่อรวบรวมเงินเท่าท่ีสามารถกระทาํไดเ้พื่อชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั  

(4) ชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจาํนวนเงินท่ีรวบรวมไดต้าม (3) ใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนภายใน 10 วนัทาํการนับแต่วนัทาํการท่ีเกิดเหตุ และเม่ือไดด้าํเนินการชาํระ

ค่าขายคืนหน่วยลงทุนแลว้จะถือว่าเป็นการเลิกกองทุน 

เม่ือไดด้าํเนินการตามวรรคหน่ึงแลว้ หากมีหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นคงเหลืออยูจ่ากการ

ดาํเนินการตาม (3) บริษัทจดัการจะดาํเนินการตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการชาํระบญัชีของ

กองทุนรวม 

… 

 


