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รายละเอียดโครงการจดัการ 

ค าจ  ากดัความ / ค านิยาม … 

“กองทุน/กองทุนเปิด/กองทุนรวม” หมายถึง กองทุนเปิดเค โกลบอล 

ริสก ์แอลโลเคชัน่ หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 

… 

“โครงการ” หมายถึง โครงการจดัการกองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก ์แอล

โลเคชัน่ หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 

... 

“วนัหยุดท าการของกองทุนต่างประเทศ” หมายถึง วนัหยุดท าการใน

ต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศท่ีมี

ลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม วนัหยุดท าการ

ของบริษัทจดัการในต่างประเทศ วนัหยุดท าการของประเทศ/ตลาด

หลกัทรพัยท่ี์กองทุนลงทุน วนัหยุดท าการของตลาดหลกัทรพัยท่ี์กองทุน

ต่างประเทศจดทะเบียนซ้ือขาย วนัหยุดท าการของตวัแทนรบัค าสัง่ซ้ือขาย 

และ/หรือ วนัหยุดท าการท่ีบริษทัจดัการจะประกาศเพิ่มเติม 

“วนัท าการซ้ือขาย” หมายถึง วนัท าการปกติของบริษัทจดัการ โดยไม่นับ

รวมวนัหยุดท าการของกองทุนต่างประเทศ 

... 

... 

“กองทุน/กองทุนเปิด/กองทุนรวม” หมายถึง กองทุนเปิดเค ออลโรดส ์

โกรท หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 

… 

“โครงการ” หมายถึง โครงการจดัการกองทุนเปิดเค ออลโรดส ์โกรท 

หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 

… 

“วนัหยุดท าการของกองทุนหลกั” หมายถึง วนัหยุดท าการของผูป้ระกอบ

ธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกจิ

การจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้งในต่างประเทศ ซ่ึง

จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา ซ่ึงวนัหยุดท าการดงักล่าวหมายรวมถึง 

วนัหยุดท าการของกองทุนหลกั วนัหยุดท าการของประเทศ/ตลาด

หลกัทรพัยท่ี์กองทุนหลกัลงทุนและ/หรือจดทะเบียนซ้ือขาย และ/หรือ 

วนัหยุดท าการของตวัแทนรบัค าสัง่ซ้ือขาย วนัหยุดท าการของธนาคาร

ต่างประเทศหรือประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ และ/หรือวนัหยุดท าการอื่นใดท่ีจะประกาศเพิ่มเติม 

“วนัท าการซ้ือขาย” หมายถึง วนัท าการปกติของบริษัทจดัการ และไม่เป็น

วนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศท่ีมี

ลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบ

ธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้งในต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา 

… 

1. ช่ือ ประเภท และอายขุอง

โครงการจดัการกองทุนรวม 

1.1. ช่ือโครงการจดัการ (ไทย): กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก ์ 

แอลโลเคชัน่ หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย  

 

1.1. ช่ือโครงการจดัการ (ไทย): กองทุนเปิดเค ออลโรดส ์โกรท หา้มขาย

ผูล้งทุนรายยอ่ย  
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1.2. ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ): K Global Risk Allocation Fund Not 

for Retail Investors  

 

1.3. ช่ือยอ่: K-GLAM-UI 

1.2. ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ): K All Roads Growth Fund Not for 

Retail Investors  

 

1.3. ช่ือยอ่: K-ALLGROWTH-UI 

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการ

จดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุน

รวม ประเภทกองทุนรวม 

นโยบายการลงทุน ลกัษณะพิเศษ 

การลงทุนในตา่งประเทศ การ

ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

ประเภทและอตัราสว่นการลงทุน

ในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน 

หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะ

ลงทุน 

3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ : 

กองทุนมีวตัถุประสงคท่ี์จะตอบสนองผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่

พิเศษท่ีมีความเขา้ใจในทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุนและรบัความเส่ียงไดสู้ง

มากกว่าผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนเหมาะสมกบัผูล้งทุนท่ีมุ่งหวงัผลตอบแทน

จากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีบริหารโดยใช้

กลยุทธ ์Risk-based asset allocation ซ่ึงกองทุนรวมต่างประเทศจะ

ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหน้ี ทรพัยสิ์นทางเลือก หรือหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่นใดในต่างประเทศ 

3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ : 

กองทุนมีวตัถุประสงคท่ี์จะตอบสนองผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่

พิเศษท่ีตอ้งการผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหน้ี 

สินคา้โภคภณัฑ ์หรือหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น โดยใชก้ลยุทธ ์Risk-

based methodology ผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน

ต่างประเทศ คือ กองทุน LO Funds – All Roads Growth, Syst. NAV Hdg, 

(USD), I Class A 

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพิเศษ :  

- กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) 

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพิเศษ :  

- กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) 

ช่ือกองทุนหลกั (กรณี Feeder Fund) : LO Funds – All Roads Growth, 

Syst. NAV Hdg, (USD), I Class A 

กองทุนหลกัจดทะเบียนซ้ือขายในประเทศ : ลกัเซมเบิรก์ (Luxembourg) 

เป็นกองทุน UCITS 

3.8. กลยุทธก์ารบริหารกองทุน (Management Style) : 

มุ่งลงทุนในกองทุนต่างประเทศท่ีบริหารกองทุนเพื่อควบคุมความเส่ียงของ

พอรต์การลงทุนโดยรวม 

3.8. กลยุทธก์ารบริหารกองทุน (Management Style) :  

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว 

โดยมุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการเคล่ือนไหวตามกองทุนหลกั ทั้งน้ี กองทุน

หลกับริหารโดยใชน้โยบายเชิงรุก (Active management strategy) และใช้

กลยุทธ ์Risk-based methodology เพื่อควบคุมความเส่ียงของพอรต์การ

ลงทุนโดยรวม  
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กลยุทธก์ารลงทุนของกองทุน (Investment Strategy) : Plain Strategy : 

ลงทุนแบบผสมหรือกองทุนรวมผสม 

3.9.. ดชันีช้ีวดั/อา้งอิง (Benchmark) :   

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: 

...  

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงดชันีช้ีวดัเพื่อใหเ้ป็นไปตาม

ประกาศ เง่ือนไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน และ/หรือ

ประกาศ ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกบั

มาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือการ

เปล่ียนแปลงดชันีช้ีวดัในการใชเ้ปรียบเทียบในกรณีท่ีผูจ้ดัท าดชันีของดชันี

ช้ีวดัไม่ไดจ้ดัท าหรือเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าวอีกต่อไป และ/หรือกรณี

ท่ีกองทุนต่างประเทศเปล่ียนแปลงดชันีช้ีวดั บริษัทจดัการจะแจง้การ

เปล่ียนแปลงดงักล่าวใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าตามวิธีการท่ี

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

ก าหนด ภายในเวลาท่ีผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการ

ตดัสินใจลงทุนได ้

 

3.9.. ดชันีช้ีวดั/อา้งอิง (Benchmark) :   

ไม่มี เน่ืองจากกองทุนลงทุนในกองทุนหลกัท่ีบริหารโดยใชก้ลยุทธ ์Risk-

based methodology ซ่ึงลงทุนในสินทรพัยห์ลากหลายประเภท และ

จดัสรรน ้าหนักการลงทุนในแต่ละสินทรพัยโ์ดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อควบคุม

ความเส่ียงของพอรต์การลงทุนโดยรวม จึงไม่มีดชันีช้ีวดัใดสอดคลอ้งกบั

การลงทุนของกองทุนหลกั 

 

หมายเหตุ: 

...  

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงดชันีช้ีวดัเพื่อใหเ้ป็นไปตาม

ประกาศ เง่ือนไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน และ/หรือ

ประกาศ ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกบั

มาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือการ

เปล่ียนแปลงดชันีช้ีวดัในการใชเ้ปรียบเทียบในกรณีท่ีผูจ้ดัท าดชันีของดชันี

ช้ีวดัไม่ไดจ้ดัท าหรือเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าวอีกต่อไป และ/หรือกรณี

ท่ีกองทุนหลกัเปล่ียนแปลงดชันีช้ีวดั บริษัทจดัการจะแจง้การเปล่ียนแปลง

ดงักล่าวใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าตามวธีิการท่ีคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ภายในเวลา

ท่ีผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทุนได ้
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 3.11. รายละเอียดเกี่ยวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพิเศษ : 

… 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

• กองทุนจะลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ ตั้งแต่ 

2 กองทุนขึ้ นไป โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยมนีโยบายท่ีจะน าเงินลงทุนส่วนใหญ่ไป

ลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศประเภทกองทุนรวมตราสาร

ทุน กองทุนรวมผสม กองทุนรวมตราสารหน้ี กองทุนรวมทรพัยสิ์น

ทางเลือก เช่น กองทุนรวมสินคา้โภคภณัฑ ์เป็นตน้ และ/หรือกองทุนรวม

ประเภทอื่นๆ ซึ่งจดัตั้งหรือออกโดยผูอ้อกหลกัทรพัยใ์นประเทศต่างๆทัว่

โลก รวมถึงตราสารของกองทุนอสงัหาริมทรพัยต่์างประเทศ (REITs) 

และ/หรือหน่วยของกองทุนโครงสรา้งพื้ นฐานต่างประเทศ และ/หรือ

หน่วยของกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) โดยสามารถปรบัเปล่ียนสดัส่วนการ

ลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศไดต้ามดุลยพินิจของผูจ้ดัการ

กองทุน  

• ส าหรบัการลงทุนส่วนท่ีเหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้ง 

ตราสารทุน ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ตราสารหน้ี เงินฝาก หรือหลกัทรัพย์

หรือทรพัยสิ์นอื่นทั้งในและต่างประเทศท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต.  

• กองทุนและกองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความ

น่าเช่ือถือต า่กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้(Non – Investment Grade) และตรา

สารหน้ีท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) ทั้งในและ

ต่างประเทศ อยา่งไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์มิไดจ้ด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) เวน้แต่เป็นหุน้ท่ี

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยส์ัง่รบัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงผูอ้อกหุน้ดงักล่าวอยูร่ะหว่างการ

ด าเนินการกระจายการถือหุน้รายยอ่ยตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

3.11. รายละเอียดเกี่ยวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพิเศษ : 

… 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนมีนโยบายท่ีจะน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเนน้ลงทุนใน

หน่วยลงทุนของกองทุน LO Funds – All Roads Growth, Syst. NAV Hdg, 

(USD), I Class A (กองทุนหลกั) ในอตัราส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่

น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลกั

มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารหน้ีท่ีออกโดยภาครฐัหรือ

ภาคเอกชน และสินคา้โภคภณัฑ ์ในประเทศต่างๆ ทัว่โลก และมกีาร

จดัสรรน ้าหนักการลงทุนในสินทรพัยด์งักล่าวเพื่อควบคุมความเส่ียงของ

พอรต์การลงทุนโดยรวม 

 

กองทุนหลกัดงักล่าวเป็นกองทุนในกลุ่ม Lombard Odier Funds ท่ีจด

ทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิรก์ และบริหารจดัการโดย Lombard Odier 

Funds (Europe) S.A. รวมถึงเป็นกองทุนท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของ 

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ภายใต้

กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งของประเทศลกัเซมเบิรก์ ซ่ึงเป็นสมาชิกสามญัของ 

International Organization of Securities Commissions (IOSCO) และ

เป็นกองทุนท่ีจดัตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective 

Investment in Transferable Securities) โดยมิไดเ้ป็นกองทุนรวม

ประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(Hedge fund) 

กองทุน LO Funds – All Roads Growth (กองทุนหลกั) แบ่งหน่วยลงทุน

ท่ีเสนอขายออกเป็น Share Class ซ่ึงจะแตกต่างกนัท่ีรายละเอยีดต่างๆ 

เช่น มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือและมลูคา่คงเหลือขัน้ต า่ โครงสรา้งอตัรา

ค่าธรรมเนียม สกุลเงิน นโยบายการจดัสรรก าไรและผลตอบแทน 
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ประเทศไทยว่าดว้ยการรบัหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรพัยจ์ด

ทะเบียนได ้ 

• อยา่งไรก็ตาม กองทุนจะไม่ท าธุรกรรมการขายหลกัทรพัยท่ี์ตอ้งยมื

หลกัทรพัยม์าเพื่อการส่งมอบ (short sale) หรือท าธุรกรรมการขายโดยมี

สญัญาซ้ือคืน (repo) เพื่อประโยชน์ในการจดัการลงทุน  

• กองทุนอาจกูย้มืเงินเพื่อประโยชน์ในการจดัการลงทุนไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 

50 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

• กองทุนและกองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าแฝง (Structured Note หรือ SN) และอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

(Efficient Portfolio Management) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการสรา้ง

ผลตอบแทนจากการลงทุนใหสู้งขึ้ น หรือเพื่อลดค่าใชจ้า่ยของกองทุน 

รวมถึงกองทุนอาจจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความ

เส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน  

• ทั้งน้ี การด ารงอตัราส่วนการลงทุนท่ีระบุไวข้า้งตน้จะไม่น ามาบงัคบัใช้

ในช่วงระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัท่ีจดทะเบียน ช่วงระยะเวลา 30 วนั

ก่อนเลิกกองทุน และช่วงระยะเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการจ าหน่ายทรพัยสิ์นของ

กองทุนเน่ืองจากไดร้บัค าสัง่ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน จ านวน

มาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกินกว่า 10 วนัท าการ  

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของ

กองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) หรือเป็น

กองทุนรวมท่ีมีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรพัย์

ต่างประเทศได ้หรือสามารถกลบัมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of 

Funds) โดยไม่ท าใหร้ะดบัความเส่ียงของการลงทุน (risk spectrum) 

เพิ่มขึ้ น ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนซ่ึงขึ้ นอยูก่บั

สถานการณต์ลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน 

คุณสมบติัของผูล้งทุน หรือลกัษณะอื่นๆ ทั้งน้ี กองทุนเปิดเค ออลโรดส ์

โกรท หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย จะลงทุนใน Syst. NAV Hdg, (USD), I 

Class A ซ่ึงเป็น Share Class ส าหรบัผูล้งทุนสถาบนั ซ้ือขายเป็นสกุลเงิน

ดอลลารส์หรฐั (USD) โดยบริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณา

เปล่ียนแปลง Share Class รวมทั้งสกุลเงินท่ีลงทุน โดยค านึงถึงและรกัษา

ผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญัและไมถื่อวา่เป็นการ

ด าเนินงานท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าไดร้บัมติจากผูถื้อ

หน่วยลงทุนแลว้ และบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ

ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

ส าหรบัการลงทุนส่วนท่ีเหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้ง 

ตราสารทุน ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ตราสารหน้ี เงินฝาก หรือหลกัทรพัย์

หรือทรพัยสิ์นอื่นทั้งในและต่างประเทศท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต.  

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กวา่ท่ี

สามารถลงทุนได ้(Non – investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไม่ไดร้บั

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) ทั้งในและต่างประเทศ อยา่งไรก็

ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์มิไดจ้ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย ์(Unlisted) เวน้แต่เป็นหุน้ท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยส์ัง่

รบัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงผู ้

ออกหุน้ดงักล่าวอยูร่ะหว่างการด าเนินการกระจายการถือหุน้รายยอ่ยตาม

ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยการรบัหุน้สามญัหรือหุน้

บุริมสิทธิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนได ้ 

อยา่งไรก็ตาม กองทุนจะไม่ท าธุรกรรมการขายหลกัทรพัยท่ี์ตอ้งยมื

หลกัทรพัยม์าเพื่อการส่งมอบ (Short sale) หรือท าธุรกรรมการขายโดยมี
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โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอยา่ง

น้อย 60 วนั ก่อนด าเนินการเปล่ียนแปลงประเภทกองทุนดงักล่าว โดย

ประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ  

• ในกรณีท่ีกองทุนรวมต่างประเทศท่ีกองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก ์แอล

โลเคชัน่ หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย เขา้ไปลงทุน มีมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ

ลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี บริษัทจดัการจะด าเนินการ

ตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

ก าหนด  

(1) มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ ณ วนัใดวนัหน่ึงลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนอื่นดงักล่าว  

(2) ยอดรวมของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมต่างประเทศดงักล่าว

ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการใดติดต่อกนั คิดเป็นจ านวนเกินกว่า 2 

ใน 3 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมต่างประเทศน้ัน  

กองทุนรวมต่างประเทศดงักล่าว ใหห้มายถึงเฉพาะกองทุนท่ีเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท่ี์ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

 

ในกรณีท่ีกองทุนรวมต่างประเทศท่ีกองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก ์แอล

โลเคชัน่ หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย เขา้ไปลงทุนมีมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิลดลง

ในลกัษณะดงักล่าวบริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

(1) แจง้เหตุท่ีกองทุนรวมต่างประเทศมีมลูค่าทรพัยสิ์นลดลง พรอ้ม

แนวทางการด าเนินการโดยค านึงถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผูถื้อหน่วย

ลงทุนโดยรวม ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถื้อหน่วยลงทุน

ทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท่ีปรากฏเหตุ  

(2) ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 

60 วนันับแต่วนัท่ีปรากฏเหตุ  

(3) รายงานผลการด าเนินการใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

สญัญาซ้ือคืน (Repo) เพื่อประโยชน์ในการจดัการลงทุน  

กองทุนอาจกูย้มืเงินเพื่อประโยชน์ในการจดัการลงทุนไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 50 

ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมสีญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured 

Note หรือ SN) และอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) 

เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 

Management) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการสรา้งผลตอบแทนจากการ

ลงทุนใหสู้งขึ้ น หรือเพื่อลดคา่ใชจ้่ายของกองทุน รวมถึงกองทุนอาจจะ

ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัรา

แลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน 

บริษัทจดัการจะส่งค าสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัไปท่ีประเทศ

ลกัเซมเบิรก์ ทั้งน้ี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะส่งค าสัง่ซ้ือขายหน่วย

ลงทุนของกองทุนหลกัในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศลกัเซมเบิรก์ 

โดยถือวา่ไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงบริษัทจดัการจะค านึงถึง

ประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคญั 

ทั้งน้ี การด ารงอตัราส่วนการลงทุนท่ีระบุไวข้า้งตน้จะไม่น ามาบงัคบัใช้

ในช่วงระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัท่ีจดทะเบียน ช่วงระยะเวลา 30 วนั

ก่อนเลิกกองทุน และช่วงระยะเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการจ าหน่ายทรพัยสิ์นของ

กองทุนเน่ืองจากไดร้บัค าสัง่ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน จ านวน

มาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกินกว่า 10 วนัท าการ  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของ
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ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท่ีด าเนินการแลว้เสร็จ  

(4) เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัการด าเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท่ี้

สนใจจะลงทุนเพื่อใหผู้ท่ี้สนใจจะลงทุนรบัรูแ้ละเขา้ใจเกี่ยวกบัสถานะของ

กองทุนรวม  

ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะด าเนินการใหบุ้คลากรท่ีเกี่ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มลู

เกี่ยวกบัการด าเนินการดงักล่าวดว้ย  

ทั้งน้ี ระยะเวลาในการด าเนินการตามขอ้ (2) บริษัทจดัการสามารถขอ

ผ่อนผนัต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ 

 

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรือมีประกาศแกไ้ขหรือเพิ่มเติม

ประเภทหรือลกัษณะหรืออตัราส่วนการลงทุนของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น

หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณา

เปล่ียนแปลงประเภทหรือลกัษณะหรืออตัราส่วนการลงทุนใหเ้ป็นไปตาม

ประกาศฯ ฉบบัใหม่ โดยถือวา่ไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 

 

ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในกองทุนต่างประเทศ และกองทุนต่างประเทศคืน

เงินค่าธรรมเนียมการจดัการบางส่วนเพื่อเป็นคา่ตอบแทนเน่ืองจากการท่ี

กองทุนน าเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ 

rebate) บริษัทจดัการจะด าเนินการใหเ้งินจ านวนดงักล่าวตกเป็น

ทรพัยสิ์นของกองทุน 

… 

กองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือ

เป็นกองทุนรวมท่ีมีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรพัย์

ต่างประเทศได ้หรือสามารถกลบัมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder 

Fund) โดยไม่ท าใหร้ะดบัความเส่ียงของการลงทุน (Risk spectrum) 

เพิ่มขึ้ น ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนซ่ึงขึ้ นอยูก่บั

สถานการณต์ลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน 

โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอยา่ง

น้อย 60 วนั ก่อนด าเนินการเปล่ียนแปลงประเภทกองทุนดงักล่าว โดย

ประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ  

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรือมีประกาศแกไ้ขหรือเพิ่มเติม

ประเภทหรือลกัษณะหรืออตัราส่วนการลงทุนของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น

หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณา

เปล่ียนแปลงประเภทหรือลกัษณะหรืออตัราส่วนการลงทุนใหเ้ป็นไปตาม

ประกาศฯ ฉบบัใหม่ โดยถือวา่ไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพจิารณาเห็นว่าการลงทุนในกองทุน LO Funds – 

All Roads Growth (กองทุนหลกั) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ  

1) กรณีท่ีผลตอบแทนของกองทุนหลกัต า่กว่าผลตอบแทนของกองทุน

อื่นๆ ท่ีมีนโยบายการลงทุนใกลเ้คียงกนัอยา่งมีนัยส าคญัหรือติดต่อกนั

เป็นระยะเวลานาน หรือ  

2) การลงทุนของกองทุนหลกัไม่เป็นไปตามหนังสือช้ีชวนหรือโครงการ 

หรือ  

3) เมื่อกองทุนหลกักระท าความผิดรา้ยแรงตามความเห็นของหน่วยงานท่ี

ก ากบัดูแลกองทุนหลกั หรือ  
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4) เมื่อมีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการ

ด าเนินงานของกองทุนในฐานะผูล้งทุน หรือ  

5) กองทุนหลกัเลิกกองทุน หรือ  

6) กรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่ากลยุทธก์ารลงทุนของกองทุนหลกั

ไม่เหมาะสมกบัสภาวะตลาด หรือการยา้ยไปลงทุนในกองทุนอืน่ท่ีมี

นโยบายการลงทุนใกลเ้คียงกนัและตอบสนองนโยบายการลงทุนของ

กองทุน จะเป็นผลดีต่อผลการด าเนินงานโดยรวมของกองทุน รวมถึงเป็น

ผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน 

เมื่อเกิดเหตุการณด์งักล่าวขา้งตน้ บริษัทจดัการจะด าเนินการพจิารณา

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดท่ีมีลกัษณะหรือนโยบายการลงทุน

ใกลเ้คียงกนั และในการโอนยา้ยกองทุนดงักล่าว บริษัทจดัการอาจ

ด าเนินการในครั้งเดียวหรือทยอยโอนยา้ยเงินลงทุน ซ่ึงอาจส่งผลให้

ช่วงเวลาดงักล่าว กองทุนอาจมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน และอาจท าใหส้ดัส่วนการลงทุนในกองทุน

ใดกองทุนหน่ึงไม่เป็นไปตามท่ีประกาศก าหนด อยา่งไรก็ตาม หากเกิด

กรณีใดๆ ท่ีท าใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการคดัเลือกกองทุนหลกั

กองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการ

เลิกโครงการจดัการกองทุนรวม โดยตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อ

หน่วยลงทุนโดยรวมเป็นส าคญั ซ่ึงการเปล่ียนกองทุนหลกัหรือเลิกกองทุน

ดงักล่าวถือวา่ไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 
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ลกัษณะส าคญัของกองทุน LO Funds – All Roads Growth, Syst. NAV 

Hdg, (USD), I Class A 

ช่ือกองทุนหลกั LO Funds – All Roads Growth 

Share Class Syst. NAV Hdg, (USD), I Class A 

วนัท่ีจดัตั้งกองทุน 21 กุมภาพนัธ ์2560 

วนัท่ีจดัตั้ง Share Class 7 กนัยายน 2560 

ประเภทกองทุน กองทุนผสม 

สกุลเงิน ดอลลารส์หรฐั (USD) 

นโยบายการจา่ยเงิน

ปันผล 
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 

บริษทัจดัการ Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 

ISIN LU1581422521 

Bloomberg Ticker LOASUIA:LX 

ตวัช้ีวดั ไม่มี 

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

investment-funds/fund/43059.html 

 

วตัถปุระสงคแ์ละนโยบายการลงทุนของกองทุนหลกั 

กองทุนหลกัจะลงทุนในพนัธบตัร ตราสารหน้ีท่ีใหอ้ตัราดอกเบ้ียทั้งแบบ

คงท่ีและลอยตวั และตราสารหน้ีระยะสั้นท่ีออกหรือค า้ประกนัโดยภาครฐั

หรือภาคเอกชน หุน้กูแ้ปลงสภาพ ตราสารทุน เงินตราสกุลต่างๆ และ/

หรือเงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสด ท่ีอยูใ่นรปูสกุลเงินตราของกลุ่ม

ประเทศ OECD และ/หรือกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging 

markets) โดยอาจลงทุนในตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือไดทุ้กอนัดบั 
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รวมถึงตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้(Non 

– investment grade) ซ่ึงการคดัเลือกตราสารท่ีจะลงทุนทั้งในดา้นผูอ้อก

ตราสาร ตลาดท่ีลงทุน (อาจจดัสรรเงินลงทุนทั้งหมดในกลุ่มประเทศ

ตลาดเกิดใหมไ่ด)้ และสกุลเงินท่ีลงทุน (รวมถึงสกุลเงินของกลุ่มประเทศ

ตลาดเกิดใหม่) จะเป็นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนหลกั 

 

กองทุนหลกัอาจลงทุนในหุน้ของบริษัทสาธารณรฐัประชาชนจีน (รวมถึง

หุน้จีน A-Shares) ท่ีซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัย ์ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 15 ของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนหลกั โดยจะลงทุนในหุน้จีน A-Shares 

ผ่านโครงการ Stock Connect นอกจากน้ี กองทุนหลกัอาจลงทุนในตรา

สารหน้ีใน China Interbank Bond Market (CIBM) ผ่านโครงการ Bond 

Connect ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 35 ของพอรต์การลงทุน 

 

กองทุนหลกัจะด าเนินกลยุทธก์ารลงทุนทั้งแบบ Qualitative และ/หรือ 

Systematic เช่น Risk-based methodology โดยกลยุทธ ์Risk-based 

methodology น้ันจะจดัสรรน ้าหนักการลงทุนในสินทรพัยห์รือกลุ่ม

สินทรพัยโ์ดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อควบคุมความเส่ียงของพอรต์การลงทุน

โดยรวม ยกตวัอยา่งเช่น กองทุนหลกัจะใหน้ ้าหนักการลงทุนต า่ใน

สินทรพัยห์รือกลุ่มสินทรพัยท่ี์มคีวามเส่ียงท่ีจะขาดทุนสูง โดยการประเมิน

ความเส่ียงของสินทรพัยจ์ะใชแ้บบจ าลองในการวิเคราะหข์อ้มลู เช่น การ

เคล่ือนไหวของราคาในอดีต เป็นตน้ 

 

นอกจากน้ี กองทุนหลกัอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อใหม้ี

สถานะซ้ือและขายในเงินตราสกุลต่างๆ (สกุลเงินตราของกลุ่มประเทศ 

OECD และ/หรือกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่) และ/หรือเพิ่มหรือลด

สถานะการลงทุนในสินทรพัยบ์างประเภท บางตลาด (รวมถึงตลาดเกิด
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ใหม่) และดชันีต่างๆ (รวมถึงดชันีสินคา้โภคภณัฑ)์ โดยกองทุนหลกัอาจ

เขา้เป็นคู่สญัญาในสญัญาสวอปเพื่อใหม้ีสถานะการลงทุนในสินคา้โภค

ภณัฑ ์และอาจใช ้Total Return Swap เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินกลยุทธ ์

long/short ในตราสารทุน เพื่อลดค่าใชจ้่ายและความเส่ียงดา้นสภาพ

คล่อง 

 

ทั้งน้ี เมื่อผูจ้ดัการกองทุนหลกัเห็นว่ากองทุนหลกัควรมสีถานะการลงทุน

เชิงรบั กองทุนหลกัอาจลงทุนทั้งหมดในเงินสดและตราสารเทียบเท่าเงิน

สด (รวมถึงตราสารหน้ีระยะสั้นท่ีมีสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัเป็นหลกัประกนั 

(Mortgage-backed securities) และตราสารหน้ีระยะสั้นท่ีมสิีนทรพัยอ์ื่น

เป็นหลกัประกนั (Asset-backed securities) โดยสามารถลงทุนไดไ้ม่

เกินรอ้ยละ 10 ของการลงทุนในเงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสด)  

 

กองทุนหลกัอาจลงทุนในกองทุนท่ีจดัตั้งตามระเบียบของ Undertakings 

for collective investment (UCIs) ไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์น

สุทธิของกองทุนหลกั 

 

กองทุนหลกัอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าโดยมวีตัถุประสงคท์ั้งเพื่อ

ลดความเส่ียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และเพื่อเป็น

ส่วนหน่ึงของกลยุทธก์ารลงทุน โดยมี Global exposure limit ท่ีค านวณ

โดยวิธี Absolute VaR ไม่เกินรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุนหลกั 

กองทุนหลกัอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มฐานะการลงทุน

ในสินทรพัยใ์หม้ีมลูค่าสูงกวา่มลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนหลกั (Leverage) 

ได ้โดยระดบัการ Leverage คาดว่าจะไม่เกินรอ้ยละ 500 ของมลูค่า
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ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนหลกั อยา่งไรก็ตาม กองทุนหลกัอาจ Leverage 

สูงกว่าระดบัดงักล่าวได ้

ค่าธรรมเนียมของกองทุน LO Funds – All Roads Growth, Syst. NAV 

Hdg, (USD), I Class A  

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน:   

ไม่เกินรอ้ยละ 5.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

เก็บจริง ยกเวน้ 

• ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน:  

ไม่มี 

• ค่าธรรมเนียมการจดัการ:    

ไม่เกินรอ้ยละ 1.00 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

เก็บจริงรอ้ยละ 0.75 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

• ค่าธรรมเนียมอื่นๆ:    

รอ้ยละ 0.16 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

• ค่าใชจ้่ายทั้งหมด:     

รอ้ยละ 0.91 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

(ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564) 

ในกรณีท่ีกองทุนหลกัคืนเงินค่าธรรมเนียมการจดัการบางส่วนเพื่อเป็น

ค่าตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนน าเงินไปลงทุนในกองทุนรวม

ต่างประเทศ (Loyalty fee หรือ Rebate) บริษัทจดัการจะด าเนินการให้

เงินจ านวนดงักล่าวตกเป็นทรพัยสิ์นของกองทุน 
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ความเสี่ยงของกองทุนหลกั 

1) ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารทุน 

ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารทุนน้ันเกิดจากความผนัผวนของ

ราคาตลาด  ผูอ้อกตราสาร หรือขอ้มลูขา่วสารในตลาด และเง่ือนไข

ของการเป็นตราสารท่ีดอ้ยสิทธิกว่าตราสารหน้ีท่ีออกโดยผูอ้อกตรา

สารรายเดียวกนั ความผนัผวนของราคาตลาดของตราสารทุนขึ้ นอยู่

กบัปัจจยัดา้นจุลภาคและมหภาคหลายปัจจยั เช่น ขา่วสารการเมือง

และเศรษฐกจิ รายงานผลประกอบการของบริษัทต่างๆ หรือ

เหตุการณภ์ยัพิบติัต่างๆ เป็นตน้ ดงัน้ันมลูค่าของตราสารทุนอาจ

เพิ่มขึ้ นหรือลดลง ท าใหม้ลูคา่ของหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีลงทุนใน

ตราสารทุนน้ันอาจขาดทุนจ านวนมากได ้ทั้งน้ี กองทุนอาจลงทุนใน

หุน้ท่ีเสนอขายครั้งแรก จึงมีความเส่ียงท่ีราคาหุน้ออกใหม่น้ีจะผนั

ผวนมากอนัเน่ืองมาจากปัจจยัต่างๆ เช่น การไม่มีตลาดซ้ือขาย การ

ซ้ือขายนอกฤดูกาล การจ ากดัของจ านวนหุน้ท่ีซ้ือขายได ้การขาด

ขอ้มลูเก่ียวกบัผูอ้อก 

2) ความเส่ียงจากการลงทุนในบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก 

หุน้ของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กมกัจะถูกซ้ือขายนอกตลาด 

ซ่ึงอาจมีสภาพคล่องต า่กว่าหุน้ท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในตลาด

หลกัทรพัย ์ท าใหบ้างช่วงโดยเฉพาะช่วงท่ีตลาดปรบัตวัลง หุน้

ดงักล่าวอาจขาดสภาพคล่องและราคาผนัผวนในระยะสั้น และช่วง

ราคาระหวา่งราคาซ้ือและราคาขายแตกต่างกนัมากขึ้ น ซ่ึงความผนั

ผวนของราคาและการขาดสภาพคล่องน้ีอาจท าใหเ้กิดผลกระทบทาง
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ลบต่อผลการด าเนินงานของกองทุน อีกทั้งความเส่ียงในการผิดนัด

ช าระหน้ีและลม้ละลายของบริษทัขนาดกลางและขนาดเล็กน้ันมี

มากกว่าบริษัทขนาดใหญ่ 

3) ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารหน้ี 

ความเส่ียงจากการลงทุนในพนัธบตัรหรือตราสารหน้ีอื่นๆ 

ประกอบดว้ย ความเส่ียงดา้นเครดิต สภาพคล่อง และอตัราดอกเบ้ีย 

4) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

กองทุนอาจมีความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเน่ืองจากกองทุนอาจ

ลงทุนในสกุลเงินอื่นๆนอกเหนือจากสกุลเงินหลกั ท าใหม้ลูคา่ของ

การลงทุนอาจไดร้บัผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบจากการ

เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน แมว้่าจะไดท้ าการป้องกนัความ

เส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนแลว้กต็าม ดงัน้ันผูล้งทุนจึงควรตระหนัก

ถึงความเส่ียงท่ีอาจขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา

แลกเปล่ียนระหว่างสกุลเงินหลกัและสกุลเงินอื่นๆ ท่ีกองทุนลงทุน 

อตัราแลกเปล่ียนอาจผนัผวนอยา่งมีนัยส าคญัในช่วงระยะเวลาสั้นๆ 

ซ่ึงเกิดจากอุปสงคแ์ละอปุทานในตลาดแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ความเหมาะสมของการลงทุนในต่างประเทศ การผนั

แปรของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและท่ีรบัรู ้และปัจจยัท่ีซบัซอ้นอืน่ๆ 

อตัราแลกเปล่ียนยงัไดร้บัผลกระทบจากการแทรกแซงของรฐับาล

และธนาคารกลาง หรือโดยการควบคุมค่าเงิน หรือการพฒันาทาง

การเมือง ซ่ึงบางสกุลเงินไม่สามารถแลกเปล่ียนไดอ้ยา่งอิสระ 
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5) ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กว่า

ท่ีสามารถลงทุนได ้(Below investment grade) หรือตราสารหน้ี

ดอ้ยคุณภาพ (Distressed securities) 

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

BB หรือต า่กว่า หรือท่ีมีอนัดบัเทียบเท่าตามความเห็นของผูจ้ดัการ

กองทุน ซ่ึงจะส่งผลใหก้องทุนมคีวามเส่ียงสูงขึ้ น ส าหรบัตราสารหน้ีท่ี

ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BB หรือเทียบเท่าน้ันถือวา่เป็น

ตราสารท่ีลงทุนในลกัษณะเพื่อเก็งก าไร ผูล้งทุนจะมีความเส่ียงจาก

การผิดนัดช าระหน้ีของผูอ้อกตราสารสูง แมว้่าตราสารเหล่าน้ีจะมี

การค ้าประกนัหรือไดร้บัการคุม้ครองบางประการเพื่อลดความเส่ียง

ในการถือครอง แต่ยงัคงมีความไม่แน่นอนและความเส่ียงสูงในช่วง

ภาวะเศรษฐกจิตกต า่ ส าหรบัตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความ

น่าเช่ือถือต า่กว่า B หรือเทียบเท่าน้ัน อาจถูกจดัวา่เป็นตราสารหน้ี

ดอ้ยคุณภาพ (Distressed securities) ผูอ้อกตราสารส่วนใหญ่จะมี

ฐานะการเงินไม่ดี ผลประกอบการไม่ดี ขาดเงินหมุนเวียนในการ

ด าเนินธุรกจิจึงตอ้งการเงินทุนสงู มีปัญหาดา้นการแขง่ขนักบัคู่แขง่ใน

ตลาด หรืออาจประสบภาวะลม้ละลาย หรือการปรบัโครงสรา้งองคก์ร 

หรือปัญหาเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกจิ ซ่ึงท าใหก้ารลงทุนมี

ความเส่ียงสูง แมว้า่จะใหผ้ลตอบแทนท่ีสูงก็ตาม ตราสารดงักล่าวมกั

ไม่มีการค ้าประกนัหรืออาจเป็นตราสารท่ีดอ้ยสิทธิกว่าตราสาร

ประเภทอื่นๆ ของผูอ้อกตราสารรายเดียวกนั ตราสารท่ีมีอนัดบัความ

น่าเช่ือถือต า่กว่าท่ีสามารถลงทุนไดม้กัจะไม่อยูภ่ายใตก้ารคุม้ครอง

ของเง่ือนไขทางการเงินต่างๆ ความสามารถในการช าระหน้ีของผูอ้อก

ตราสารเหล่าน้ีมกัขึ้ นอยูก่บัการเคล่ือนไหวของอตัราดอกเบ้ีย ภาวะ

เศรษฐกิจ ปัจจยัเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมหรือการ
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พฒันาของบริษัทน้ันๆ  

 

นอกจากน้ี การลงทุนในตราสารของผูอ้อกตราสารท่ีมีลกัษณะขา้งตน้ 

ผูล้งทุนมกัจะไม่ไดร้บัทราบสถานะทางการเงินท่ีแทจ้ริงของบริษทั อีก

ทั้ง อาจไดร้บัผลกระทบจากกฎหมายต่างๆ เช่น กฎหมายฟอกเงิน 

กฎหมายหา้มโอนถ่ายเงิน หรือค าสัง่ของศาลลม้ละลาย การปรบั

โครงสรา้งองคก์รหรือการเลิกกิจการของบริษัทผูอ้อกตราสารอาจท า

ใหผู้ล้งทุนสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดหรืออาจจะไดร้บัเงินลงทุนน้อย

กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกหรืออาจจะไดร้บัการจา่ยเงินคืนล่าชา้กว่าท่ี

ก าหนด หากเกิดเหตุการณข์า้งตน้ ผลตอบแทนท่ีไดร้บัอาจไม่เพียง

พอท่ีจะชดเชยความเส่ียงท่ีเกิดขึ้ นได ้

 

นอกจากน้ี การประเมินความเส่ียงดา้นเครดิตของตราสารหน้ีอาจมี

ความไม่แน่นอน เน่ืองจากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือทัว่

โลกมีมาตรฐานท่ีแตกต่างกนัท าใหไ้ม่สามารถน ามาเปรียบเทียบกนั

ได ้อีกทั้งตลาดตราสารหน้ีมกัจะเป็นตลาดท่ีไม่มีประสิทธิภาพและไม่

มีสภาพคล่อง จึงประเมินมลูค่าท่ีแทจ้ริงของตราสารไดย้าก 

6) ความเส่ียงจากการลงทุนในหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

หุน้กูแ้ปลงสภาพคือ พนัธบตัร หุน้กู ้หุน้บุริมสิทธิ หรือตราสารอื่นๆ 

ท่ีสามารถแปลงหรือแลกเปล่ียนเป็นหุน้สามญัของผูอ้อกตราสารราย

เดิมหรือรายอื่นภายในเวลา ราคา และวิธีการท่ีก าหนดได ้ผูถื้อหุน้กู ้

แปลงสภาพจะมสิีทธิในการไดร้บัดอกเบ้ียหรือเงินปันผลจนกว่าจะ

ครบอายุตราสาร ขายคืน หรือ แปลงสภาพหรือแลกเปล่ียน โดย

ปกติหุน้กูแ้ปลงสภาพจะใหผ้ลตอบแทนสูงกวา่หุน้สามญั แต่น้อยกว่า
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หุน้กูท่ี้แปลงสภาพไม่ได ้และมีความผนัผวนของมลูค่าต า่กว่าหุน้

สามญัท่ีอา้งอิง ตามคุณสมบติัของตราสารหน้ี อีกทั้งยงัใหโ้อกาสใน

การเพิ่มมลูค่าเงินลงทุนหากราคาตลาดของหุน้สามญัอา้งอิงเพิ่มขึ้ น 

มลูค่าของหุน้กูแ้ปลงสภาพถูกก าหนดโดยมลูค่าการลงทุน (ขึ้ นกบั

ผลตอบแทนเมื่อเทียบกบัผลตอบแทนของตราสารท่ีแปลงสภาพ

ไม่ไดท่ี้มีอายุและคุณภาพเท่ากนั) และมลูค่าการแปลงสภาพ 

(ขึ้ นกบัมลูค่าตลาดหากแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัอา้งอิง) หุน้กู ้

แปลงสภาพมกัถูกขายท่ีราคาสูงกว่ามลูคา่เน่ืองจากสามารถแปลง

สภาพได ้โดยผูถื้อมีสิทธิในหุน้สามญัอา้งอิงในขณะท่ีถือตราสารหน้ี 

ราคาดงักล่าวจะลดลงเมื่อใกลค้รบอายุตราสาร หุน้กูแ้ปลงสภาพ

อาจถูกขายคืนไดต้ามเกณฑแ์ละราคาท่ีผูอ้อกก าหนด ดงัน้ัน หากหุน้

กูแ้ปลงสภาพท่ีกองทุนลงทุนถูกเรียกใหข้ายคืน กองทุนจ าเป็นตอ้ง

ขายคืน หรือแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัอา้งอิง หรือขายใหบุ้คคลอื่น 

ซ่ึงอาจส่งผลกระทบทางลบต่อกองทุนได ้

7) ความเส่ียงจากการลงทุนในสินคา้โภคภณัฑ ์

แมว้่ากองทุนจะไม่สามารถลงทุนในสินคา้โภคภณัฑ ์หรือสญัญา

สินคา้โภคภณัฑไ์ดโ้ดยตรง แต่กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุน 

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีอา้งอิงกบัตราสารทุนหรือดชันีเพื่อใหม้ี

สถานะการลงทุนในสินคา้โภคภณัฑ ์ราคาสินคา้โภคภณัฑอ์าจขึ้ นลง

ตามปัจจยัเศรษฐกิจมหภาคหลายปัจจยั ยกตวัอยา่งเช่น 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งอุปสงคแ์ละอุปทาน สภาพอากาศหรือ

ปรากฎการณธ์รรมชาติ มาตรการต่างๆของภาคเกษตรกรรม 

การคา้ การคลงั การเงิน และมาตรการควบคุมอตัราแลกเปล่ียน 

รวมถึงนโยบายภาครฐั และเหตุการณท่ี์เหนือความคาดหมาย เป็น



 

ตารางเปรียบเทียบการแกไ้ขโครงการของกองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก ์แอลโลเคชัน่ หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 

18 
 

  หวัขอ้ เดิม ใหม ่

ตน้ ทั้งน้ี ราคาสินคา้โภคภณัฑอ์าจจะมีความผนัผวนสูง 

8) ความเส่ียงจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

กองทุนจะไม่กูย้มืเงินเพื่อน ามาใชใ้นการลงทุนแต่กองทุนจะลงทุนใน

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มสถานะการลงทุน

ในสินทรพัยโ์ดยรวม (Leverage) อาจมีการสรา้งทั้งสถานะการซ้ือ 

(Long position) และสถานะการขาย (Short position) ท่ีสูงกวา่

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน แมว้่าการ Leverage จะช่วยเพิ่ม

โอกาสในการรบัผลตอบแทนใหสู้งขึ้ น แต่ก็อาจท าใหก้องทุนประสบ

ภาวะขาดทุนสูงขึ้ นเช่นกนั หากเกิดเหตุการณท่ี์ส่งผลกระทบทางลบ

กบักองทุน ผลจากการ Leverage จะท าใหก้องทุนประสบภาวะ

ขาดทุนสูงมาก  

9) ความเส่ียงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ 

ตลาดเกิดใหม่ท่ีกองทุนอาจลงทุนน้ันเป็นประเทศท่ีก าลงัพฒันา

ทางดา้นกฎหมาย ซ่ึงท าใหม้ีความไม่แน่นอนทางดา้นกฎหมายทั้ง

ต่อบุคคลในประเทศและคู่คา้ ดงัน้ันผูล้งทุนจึงควรท าความเขา้

ใจความเส่ียงต่างๆ เพื่อดูความเหมาะสมก่อนการลงทุน ความเส่ียง

ท่ีอาจเกิดขึ้ นไดย้กตวัอยา่งเช่น (1) ความเส่ียงจากการควบคุมของ

รฐับาล การเวนคืนทรพัยสิ์น การถูกบงัคบัใหค้วบรวมกิจการ การ

ผูกขาดกบัรฐับาล และการควบคุมราคาและการเก็บภาษี (2) ความ

ไม่แน่นอนของสงัคม เศรษฐกิจ และการเมือง (3) การขึ้ นกบัการ

ส่งออกและใหค้วามส าคญักบัการคา้ระหว่างประเทศ (4) ตลาดมี

ความผนัผวนสูง ขาดสภาพคล่อง มีปริมาณการซ้ือขายต า่ และขนาด
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เล็ก (5) ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน (6) ความเส่ียงในการ

เกิดภาวะเงินเฟ้อ (7) การควบคุมการลงทุนในต่างประเทศ และ

ขอ้จ ากดัในการส่งเงินกลบัประเทศและการแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ และ/หรือขอ้บงัคบัในการซ้ือขายของนักลงทุน

ต่างประเทศ (8) ความเส่ียงท่ีรฐับาลจะหยุดใหค้วามช่วยเหลือดา้น

การปฏริูปเศรษฐกิจ หรือก าหนดรูปแบบเศรษฐกิจ (9) ความ

แตกต่างในการจดัท าบญัชี ความแตกต่างของมาตรฐาน วิธีการ 

ขัน้ตอน และการเปิดเผยการตรวจสอบและการจดัท ารายงาน

ทางการเงิน ซ่ึงท าใหข้อ้มลูของผูอ้อกตราสารไม่ครบถว้นหรือล่าชา้ 

(10) ความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย (11) การคืนเงินในการซ้ือ

ขายตราสารใชร้ะยะเวลานานและไม่มีความน่าเช่ือถือ (12) ไม่มี

การป้องกนัผ่านการจดทะเบียนหลกัทรพัย ์(13) กฎหมายเกี่ยวกบั

หน้าท่ีของพนักงานผูร้บัมอบหมายและผูบ้ริหาร และการปกป้องผูถื้อ

หุน้ยงัไม่ไดร้บัการพฒันา (14) ขัน้ตอนการท างานและการออก

เสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ยงัมีรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการ 

10) ความเส่ียงจากการใชแ้บบจ าลอง 

กองทุนมีการบริหารโดยใชก้ลยุทธเ์ชิงปริมาณ (Quantitative 

management strategy) โดยการสรา้งแบบจ าลองการวิเคราะห์

ขอ้มลูในอดีต อยา่งไรก็ตาม หากตลาดการเงินเกิดการเปล่ียนแปลง

อยา่งมีนัยส าคญั แบบจ าลองท่ีกองทุนน ามาใชบ้ริหารในปัจจบุนัอาจ

ไม่สามารถท่ีจะพยากรณค์วามเส่ียงท่ีเกิดขึ้ นในอนาคตได ้และอาจ

ก่อใหเ้กิดความผิดพลาดในการบริหารกองทุน 
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การสรุปสาระส าคญัในส่วนของกองทุน LO Funds – All Roads Growth 

(กองทุนหลกั) ไดถู้กคดัเลือกมาเฉพาะส่วนท่ีส าคญัและจดัแปลมาจาก

ตน้ฉบบัภาษาองักฤษ ดงัน้ัน ในกรณีท่ีมีความแตกต่างหรือไม่สอดคลอ้ง

กบัฉบบัภาษาองักฤษใหถื้อตามตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ ์ทั้งน้ี 

หากกองทุนหลกัมีการเปล่ียนแปลงขอ้มลูขา้งตน้ใดๆ บริษัทจดัการขอ

สงวนสิทธิเปล่ียนแปลงขอ้มลูดงักล่าวเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักองทุนหลกั 

… 

7. การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรบัซื้ อคืน 

บริษัทจดัการจะเปิดรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วนันับจาก

วนัท่ีจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นของโครงการเป็นกองทุนเปิดกบัส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบรอ้ยแลว้ โดยบริษัทจดัการจะระบุวนัเร่ิมท า

การซ้ือขายหน่วยลงทุนภายหลงัระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกในหนังสือช้ี

ชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั โดยบริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายและ

รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจะท าการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเร่ิมท าการ

ของบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนถึงเวลา 

15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย รวมทั้งอาจท าการรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนผ่านโทรสาร เอทีเอ็ม ระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท ์

อินเทอรเ์น็ต และส่ืออิเล็กทรอนิกสอ์ื่นใด  

ส าหรบัการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดร้บัหลงัเวลา 15.30 

น. ของวนัท าการซ้ือขายใด บริษทัจดัการจะท ารายการรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนตามค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนน้ันในวนัท าการรบัซื้ อคืนถดัไป 

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงระยะเวลาในการรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุน และอาจก าหนดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนตอ้งส่งค าสัง่ขายคืนล่วงหน้า

โดยการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะตอ้งเป็นการใหป้ระโยชน์ต่อผูถื้อหน่วย

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรบัซื้ อคืน 

บริษัทจดัการจะเปิดรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วนันับจาก

วนัท่ีจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นของโครงการเป็นกองทุนเปิดกบัส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบรอ้ยแลว้ โดยบริษัทจดัการจะระบุวนัเร่ิมท า

การซ้ือขายหน่วยลงทุนภายหลงัระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกในหนังสือช้ี

ชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั โดยบริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายและ

รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจะท าการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเร่ิมท าการ

ของบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนถึงเวลา 

15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย รวมทั้งอาจท าการรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนผ่านโทรสาร เอทีเอ็ม ระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท ์

อินเทอรเ์น็ต และส่ืออิเล็กทรอนิกสอ์ื่นใด  

ส าหรบัการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดร้บัหลงัเวลา 15.30 

น. ของวนัท าการซ้ือขายใด บริษทัจดัการจะท ารายการรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนตามค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนน้ันในวนัท าการรบัซื้ อคืนถดัไป 

 

โดยวนัท าการซ้ือขายในท่ีน้ี หมายถึง วนัท าการปกติของบริษัทจดัการ 

และไม่เป็นวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุน

ต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม 
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ลงทุน และถือวา่ไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษัท

จดัการเปล่ียนแปลงระยะเวลาในการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนและในกรณีท่ี

บริษัทจดัการจะก าหนดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนตอ้งส่งค าสัง่ขายคืนล่วงหน้า 

บริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบถึงการเปล่ียนแปลง

ล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัโดยจะติดประกาศท่ีส านักงานของบริษทัจดัการ

และผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนและท่ีเว็บไซตข์องบริษัท

จดัการ 

 

และผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้งในต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการ

ช าระราคา ซ่ึงวนัหยุดท าการดงักล่าวหมายรวมถึง วนัหยุดท าการของ

กองทุนหลกั วนัหยุดท าการของประเทศ/ตลาดหลกัทรพัยท่ี์กองทุนหลกั

ลงทุนและ/หรือจดทะเบียนซ้ือขาย และ/หรือ วนัหยุดท าการของตวัแทน

รบัค าสัง่ซ้ือขาย วนัหยุดท าการของธนาคารต่างประเทศหรือประเทศท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และ/หรือวนัหยุดท าการ

อื่นใดท่ีจะประกาศเพิ่มเติม 

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงระยะเวลาในการรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุน และอาจก าหนดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนตอ้งส่งค าสัง่ขายคืนล่วงหน้า

โดยการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะตอ้งเป็นการใหป้ระโยชน์ต่อผูถื้อหน่วย

ลงทุน และถือวา่ไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษัท

จดัการเปล่ียนแปลงระยะเวลาในการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนและในกรณีท่ี

บริษัทจดัการจะก าหนดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนตอ้งส่งค าสัง่ขายคืนล่วงหน้า 

บริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบถึงการเปล่ียนแปลง

ล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัโดยจะติดประกาศท่ีส านักงานของบริษทัจดัการ

และผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนและท่ีเว็บไซตข์องบริษัท

จดัการ 

16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลา

ในการค านวณและการประกาศ

มูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ มูลค่าหน่วย

ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการ

ในกรณีที่มูลคา่หน่วยลงทุนไม่

ถกูตอ้ง 

16.2. เง่ือนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจดัการจะค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตาม

หลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

บริษัทจดัการจะค านวณมลูค่าหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นของกองทุนใน

ต่างประเทศใหอ้ยูใ่นรปูสกุลเงินบาท เพื่อน ามาใชใ้นการค านวณมลูค่า

หน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกุล

ต่างประเทศ (Spot Rate) ท่ีประกาศโดย Reuters หรือ Bloomberg หรือ

16.2. เง่ือนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจดัการจะค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตาม

หลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

และตามท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด โดยไดร้บัความเห็นชอบ

จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

บริษัทจดัการจะค านวณมลูค่าหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นของกองทุนใน

ต่างประเทศใหอ้ยูใ่นรปูสกุลเงินบาท เพื่อน ามาใชใ้นการค านวณมลูค่า
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ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื่นใดท่ีมีการเผยแพร่ขอ้มลูสู่

สาธารณชนและสามารถใชอ้า้งอิงไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของผูดู้แล

ผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน 

 

2. บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วย

ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

เปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี  

(2.1 ) ค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและมลูค่าหน่วยลงทุนทุกส้ินวนัท า

การภายใน 2 วนัท าการถดัไป เวน้แต่วนัท าการน้ันตรงกบัวนัหยุดของ

กองทุนต่างประเทศและหรือตลาดหลกัทรพัยท่ี์กองทุนเขา้ไปลงทุน และ

ประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน หรือวนัตามท่ีบริษัทจดัการประกาศ

ก าหนดเพิ่มเติมในกรณีท่ีมีเหตุการณไ์ม่ปกติ  

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนทุกส้ิน

วนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วนัท าการถดัไป ทั้งน้ี ใหใ้ชม้ลูคา่

หน่วยลงทุนของส้ินวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนน้ันเป็นเกณฑใ์นการ

ค านวณราคาดงักล่าว  

(2.3) ประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุนของวนัท าการซ้ือ

ขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายใน 3 วนัท าการถดัไป  

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของ

วนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายใน 3 วนัท าการ

ถดัไป  

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ไดร้บัขอ้มลูมลูคา่หน่วยลงทุนของ

กองทุนต่างประเทศไม่วา่กรณีใด จนเป็นเหตุใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถ

ค านวณและประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขาย

หน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามขอ้ (2.1) – (2.4) ได ้

บริษัทจดัการจะค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย

หน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกุล

ต่างประเทศ (Spot Rate) ท่ีประกาศโดย Reuters หรือ Bloomberg หรือ

ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื่นใดท่ีมีการเผยแพร่ขอ้มลูสู่

สาธารณชนและสามารถใชอ้า้งอิงไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของผูดู้แล

ผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน 

 

2. บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วย

ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

เปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี  

(2.1 ) ค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและมลูค่าหน่วยลงทุนทุกส้ินวนัท า

การภายใน 2 วนัท าการถดัไป เวน้แต่วนัท าการน้ันตรงกบัวนัหยุดท าการ

ของกองทุนหลกัและ/หรือตลาดหลกัทรพัยท่ี์กองทุนเขา้ไปลงทุน และ

ประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน หรือวนัตามท่ีบริษัทจดัการประกาศ

ก าหนดเพิ่มเติมในกรณีท่ีมีเหตุการณไ์ม่ปกติ  

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนทุกส้ิน

วนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วนัท าการถดัไป ทั้งน้ี ใหใ้ชม้ลูคา่

หน่วยลงทุนของส้ินวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนน้ันเป็นเกณฑใ์นการ

ค านวณราคาดงักล่าว  

(2.3) ประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุนของวนัท าการซ้ือ

ขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายใน 3 วนัท าการถดัไป  

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของ

วนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายใน 3 วนัท าการ

ถดัไป  

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ไดร้บัขอ้มลูมลูคา่หน่วยลงทุนของ

กองทุนหลกัไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถค านวณ

และประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
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หน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชกัชา้ ทั้งน้ี ภายในวนั

ท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุน

ต่างประเทศแลว้ และประกาศในวนัท าการถดัจากวนัค านวณมลูค่าหน่วย

ลงทุนดงักล่าว 

… 

บริษัทจดัการอาจไม่ค านวณและไม่ประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่า

หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณี

ดงัต่อไปน้ี  

(ก) เมื่อบริษัทจดัการไม่ขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัค า

สัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายหน่วยลงทุน ตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

(ข) เมื่อมีเหตุท่ีบริษัทจดัการตอ้งเลิกกองทุน โดยใหไ้ดร้บัการยกเวน้

ตั้งแต่วนัท่ีปรากฏเหตุดงักล่าว  

(ค) เมื่อเป็นวนัหยุดท าการซ้ือขายของกองทุน และหรือกองทุน

ต่างประเทศ และหรือตวัแทนขายกองทุนต่างประเทศและหรือบริษัท

จดัการไม่ไดร้บัมลูคา่หน่วยลงทุนหรือราคาหลกัทรพัยท่ี์กองทุนลงทุน 

… 

และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามขอ้ (2.1) – (2.4) ได ้บริษัทจดัการ

จะค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน

และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชกัชา้ ทั้งน้ี ภายในวนัท าการถดัจาก

วนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัแลว้ และ

ประกาศในวนัท าการถดัจากวนัค านวณมลูค่าหน่วยลงทุนดงักล่าว 

… 

บริษัทจดัการอาจไม่ค านวณและไม่ประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่า

หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณี

ดงัต่อไปน้ี  

(ก) เมื่อบริษัทจดัการไม่ขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัค า

สัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายหน่วยลงทุน ตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

(ข) เมือ่มีเหตุท่ีบริษัทจดัการตอ้งเลิกกองทุน โดยใหไ้ดร้บัการยกเวน้

ตั้งแต่วนัท่ีปรากฏเหตุดงักล่าว  

(ค) เมื่อเป็นวนัหยุดท าการซ้ือขายของกองทุน และ/หรือกองทุนหลกั 

และ/หรือตวัแทนขายกองทุนหลกั และ/หรือบริษัทจดัการไม่ไดร้บัมลูค่า

หน่วยลงทุนหรือราคาหลกัทรพัยท่ี์กองทุนลงทุน 

… 

รายละเอียดขอ้ผกูพนั 

16. วิธีการช าระเงินหรือ

ทรพัยส์ินอ่ืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุน 

หากมีการผิดนัดช าระหน้ีหรือมพีฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือ

ลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่สามารถช าระหน้ีได ้บริษัท

จดัการจะรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นทั้งท่ีเป็นหลกัประกนัและมิใช่

หลกัประกนัเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ย

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการจดัการกองทุนรวมในกรณีท่ีผูอ้อกตราสาร

แห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งผิดนัดช าระหน้ี ดงัน้ี  

 

การด าเนินการในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้ง

ผิดนัดช าระหน้ี หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่

สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล 

 

ส่วนท่ี 1 การด าเนินการเมื่อมีการผิดนัดช าระหน้ี หรือมีพฤติการณว์า่ผู ้

ออกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหน้ีได ้

หรือเมื่อปรากฏขอ้เท็จจริงท่ีบริษัทจดัการพจิารณาแลว้เห็นวา่ตราสารท่ี
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16.1 กรณีท่ีบริษัทจดัการไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิ

เรียกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย ์ 

16.1.1 เมื่อมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนย ์

ผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัท่ี

บริษัทจดัการไดบ้นัทึกมลูคา่ตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนย์

เป็นผูม้ีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ี  

16.1.2 เมื่อไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบัช าระหน้ี บริษัทจดัการจะไม่น า

ทรพัยสิ์นดงักล่าวและเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ี มา

รวมค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม และจะจ าหน่ายทรพัยสิ์น

ท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีในโอกาสแรกท่ีสามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถึง

ประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั เวน้แต่กรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนท่ี

มีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีตกลงรบัช าระ

หน้ีดว้ยทรพัยสิ์นดงักล่าวแทนเงิน ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี

สมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหว่างท่ีบริษัทจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบั

ช าระหน้ี บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยสิ์นน้ันได ้และใน

กรณีท่ีมีค่าใชจ้า่ยในการบริหารทรพัยสิ์น บริษัทจดัการจะจ่ายจากเงิน

ส ารอง รายไดห้รือผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการบริหารทรพัยสิ์นน้ัน  

16.1.3 เมื่อมีเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีดว้ย

ทรพัยสิ์นอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจดัการจะเฉล่ียเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ี

ไดจ้ากการรบัช าระหน้ีคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมสิีทธิในเงินไดสุ้ทธิน้ัน

ภายใน 45 วนันับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีมีเงินไดสุ้ทธิ และจะแจง้

รายละเอียดเกี่ยวกบัการเฉล่ียเงินคืนไปยงัส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้

เฉล่ียเงินคืน เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลา

ลงทุนน้ันประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ย

ราคาท่ีสมเหตุสมผล 

1. การก าหนดใหเ้ป็นผูม้สิีทธิไดร้บัเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นอื่นท่ีไดจ้าก

การรบัช าระหน้ี 

1.1 กรณีกองทุนท่ีบริษัทจดัการไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารหน้ีหรือสิทธิ

เรียกรอ้งเป็น 0 

บริษัทจดัการก าหนดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมช่ืีออยูใ่นทะเบียน ณ 

วนัท่ีบริษัทจดัการบนัทึกมลูคา่ตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 เวน้

แต่บริษัทจดัการด าเนินการตามขอ้ 1.2 ก่อนแลว้ 

1.2. กรณีท่ีมีพฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้ง

จะไม่สามารถช าระหน้ีได ้หรือเมื่อปรากฏขอ้เท็จจริงท่ีบริษัทจดัการ

พิจารณาแลว้เห็นวา่ตราสารท่ีลงทุนโดยมีนัยส าคญัต่อมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ

ของกองทุนน้ันประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้

ดว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล 

บริษัทจดัการอาจก าหนดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมช่ืีออยูใ่นทะเบียน 

ณ วนัท่ีมีพฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะ

ไม่สามารถช าระหน้ีไดก้็ได ้หรือเมื่อปรากฏขอ้เท็จจริงท่ีบริษัทจดัการ

พิจารณาแลว้เห็นวา่ตราสารท่ีลงทุนน้ันประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง

หรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล 

 

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

การนับแต่วนัท่ีบริษัทจดัการบนัทึกมลูค่าตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้ง

เป็น 0 โดยระบุประเภท จ านวน ช่ือผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิ

เรียกรอ้ง เงินส ารอง (ถา้มี) และวนัท่ีบริษัทจดัการบนัทึกมลูค่าตราสาร

หน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 หรือวนัท่ีบริษัทจดัการทราบถึงพฤติการณว์่า

ผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหน้ีได ้
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การเฉล่ียเงินคืนเป็นอยา่งอื่น  

16.1.4 เมื่อมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนย์

แลว้ ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมไดร้บัช าระหน้ีตามตราสารแห่งหน้ีหรือ

สิทธิเรียกรอ้งดงักล่าวเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามความในขอ้ 

16.1.3 โดยอนุโลม  

 

16.2 กรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิ

เรียกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย ์ 

16.2.1 ก่อนการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นท่ีมิใช่หลกัประกนัในแต่ละ

ครั้ง บริษัทจดัการจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามมติ

พิเศษ  

ในการขอความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง บริษัทจดัการ

จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัทรพัยสิ์นท่ีกองทุนรวมจะไดจ้ากการรบัช าระ

หน้ี มลูค่าของทรพัยสิ์น ประมาณการคา่ใชจ้่าย พรอ้มเหตุผลและความ

จ าเป็นในการรบัช าระหน้ี  

16.2.2 เมื่อไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบัช าระหน้ี บริษัทจดัการจะน า

ทรพัยสิ์นดงักล่าวมารวมค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมโดย

จะก าหนดราคาทรพัยสิ์นน้ันเพือ่ใชใ้นการค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุนรวมตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุน

ก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ

จะด าเนินการกบัทรพัยสิ์นดงักล่าวดงัน้ี  

(1) กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้

บริษัทจดัการอาจมีไวซ่ึ้งทรพัยสิ์นดงักล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรพัยสิ์นของ

กองทุนรวมก็ได ้ 

(2) กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว ้

ได ้บริษัทจดัการจะจ าหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าวในโอกาสแรกท่ีสามารถ

แลว้แต่กรณี 

 

3. บริษัทจดัการจะตอ้งจดัใหม้ีขอ้มลูตามขอ้ 2. ไวท่ี้ส านักงานใหญ่ 

ส านักงานสาขาของบริษัทจดัการ และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนท่ีใชใ้นการซ้ือขายหน่วยของ

กองทุนภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการแจง้ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นระยะเวลาอยา่งน้อย 30 วนัดว้ย 

ทั้งน้ี กรณีท่ีมีพฤติการณว์่าผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้ง

จะไม่สามารถช าระหน้ีได ้บริษัทจดัการไม่ตอ้งน าตราสารหน้ีหรือสิทธิ

เรียกรอ้งน้ันมารวมค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน และในกรณีท่ี

พิจารณาแลว้มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา่ตราสารท่ีกองทุน

ลงทุนโดยมีนัยส าคญัต่อมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนประสบปัญหาขาด

สภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล และการ

จ าหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจดัการไม่

ตอ้งน าตราสารน้ันมารวมค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ทั้งน้ี 

โดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ 

 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ไดม้ีการก าหนดผูม้สิีทธิไดร้บัเงินไดสุ้ทธิจาก

ทรพัยสิ์นอื่นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีตามขอ้ 1. บริษัทจดัการจะรบัช าระ

หน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นท่ีมิใช่หลกัประกนัเพื่อกองทุนไดเ้มื่อด าเนินการดงัน้ี 

(1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นไวใ้นขอ้

ผูกพนั 

(2) ตอ้งไดร้บัมติพิเศษจากผูถื้อหน่วยลงทุนก่อนการรบัช าระหน้ีดว้ย

ทรพัยสิ์นอื่นท่ีมใิช่หลกัประกนัในแต่ละครั้ง โดยด าเนินการดงัน้ี 

(2.1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัทรพัยสิ์นท่ีกองทุนจะไดจ้ากการรบัช าระ

หน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่น มลูคา่ของทรพัยสิ์น ประมาณการคา่ใชจ้า่ย เช่น 
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กระท าไดโ้ดยค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และใน

ระหว่างท่ีบริษัทจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าว บริษัท

จดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยสิ์นดงักล่าว  

ในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายในการบริหารทรพัยสิ์น บริษัทจดัการจะจ่ายจาก

ทรพัยสิ์นของกองทุนรวม  

 

16.3 ในกรณีท่ีมีพฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิ

เรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหน้ีได ้บริษัทจดัการจะด าเนินการใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนทุกรายท่ีมช่ืีออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีมี

พฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถ

ช าระหน้ีได ้เป็นผูม้ีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นอื่นท่ีไดจ้ากการรบั

ช าระหน้ีก็ได ้ทั้งน้ี ในการด าเนินการดงักล่าว บริษัทไม่ตอ้งน าตราสาร

แห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งน้ันมารวมค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุนรวม  

 

16.4. วิธีการช าระคา่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ย

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่แทนเงิน  

กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะ

ช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่แทน บริษัท

จดัการจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้ าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์

หรือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงินได ้ 

 

เง่ือนไขเพิ่มเติม :  

ในการเฉล่ียเงินคืนแต่ละครั้งตามขอ้ 16.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตุผล

แสดงใหเ้ห็นว่า เงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีไม่คุม้กบั

ภาระคา่ใชจ้า่ยในการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการ

ค่าใชจ้่ายในการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์น ค่าใชจ้่ายในการบริหารทรพัยสิ์น และ

ค่าใชจ้่ายในการจ าหน่ายทรพัยสิ์น เป็นตน้ 

(2.2) ระบุเหตุผลและความจ าเป็นในการรบัช าระหน้ี 

(2.3) จดัใหม้ีหรือจดัท าเอกสารหลกัฐานอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

(2.3.1) เอกสารหลกัฐานซ่ึงแสดงใหเ้ห็นไดว้่ามีการผิดนัดช าระหน้ี

เกิดขึ้ น 

(2.3.2) บทวิเคราะหแ์ละเหตุผลประกอบบทวิเคราะหท่ี์บริษัทจดัการ

จดัท าซ่ึงแสดงถึงพฤติการณว์่าผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิ

เรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหน้ีได ้หรือขอ้เท็จจริงท่ีบริษัทจดัการพิจารณา

แลว้เห็นว่าตราสารท่ีลงทุนน้ันขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้

ดว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล 

 

ส่วนท่ี 2 การด าเนินการเมื่อบริษัทจดัการไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบั

ช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นเพื่อกองทุน 

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

วนัท าการนับแต่วนัท่ีไดร้บัทรพัยสิ์นมา โดยระบุประเภท จ านวน และช่ือผู ้

ออกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้ง วนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บั

ทรพัยสิ์นมาจากการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่น พรอ้มทั้งรายละเอียด

เกี่ยวกบัทรพัยสิ์นท่ีไดร้บัโดยมีสาระส าคญัอยา่งน้อยเกี่ยวกบัทรพัยสิ์น

ดงักล่าว มลูคา่ทรพัยสิ์น ค่าใชจ้า่ยในการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่น 

 

2. บริษัทจดัการจะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัท

จดัการไดแ้จง้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามขอ้ 1. เป็นระยะเวลา

ไม่น้อยกว่า 30 วนั โดยจดัใหม้ีรายละเอียดตามขอ้ 1. ไวท่ี้ส านักงานใหญ่

และส านักงานสาขาของ บริษัทจดัการ ตลอดจนสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนท่ีใชใ้นการซ้ือขายหน่วย
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อาจน าเงินไดสุ้ทธิดงักล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีการเฉล่ียเงินคืน

ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระค่าใชจ้า่ยก็ได ้ทั้งน้ี หากไดม้ีการ

จ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีจนครบถว้นแลว้ และปรากฏว่า

เงินไดสุ้ทธิน้ันไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้า่ยในการเฉล่ียเงินคืน บริษทัจดัการ

อาจน าเงินไดสุ้ทธิดงักล่าวมารวมค านวณเป็นมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุนรวมก็ได ้ 

 

การช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอื่นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุน

รวมจะช าระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏช่ือตามทะเบียนผูถื้อหน่วย

ลงทุน ณ เวลาท่ีก าหนด เท่าน้ัน 

ลงทุนของกองทุน 

 

3. ก าหนดราคาทรพัยสิ์นท่ีกองทุนไดร้บัมาจากการรบัช าระหน้ีดว้ย

ทรพัยสิ์นอื่น เพื่อใชใ้นการค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสมาคมก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจาก

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

4. ค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนท่ีมีการรบัช าระหน้ีดว้ย

ทรพัยสิ์นอื่น 

4.1 กรณีท่ีบริษัทจดัการไดด้ าเนินการตามขอ้ 1. ของส่วนท่ี 1 บริษัท

จดัการตอ้งไม่น าทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นและ

เงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นอื่นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีมารวมค านวณมลูคา่

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

4.2 กรณีอื่นนอกเหนือจากขอ้ 4.1 บริษัทจดัการตอ้งน าทรพัยสิ์นท่ีไดจ้าก

การรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอืน่มารวมค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุน 

 

5. ด าเนินการกบัทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่น 

5.1 กรณีท่ีบริษัทจดัการไดด้ าเนินการตามขอ้ 1. ของส่วนท่ี 1 ใหบ้ริษัท

จดัการจ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอืน่ใน

โอกาสแรกท่ีสามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน

เป็นส าคญั (เวน้แต่ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิจาก

ทรพัยสิ์นอื่นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีตกลงรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์น

ดงักล่าวแทนเงิน ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ผูกพนัและตามหลกัเกณฑ์

และวธีิการท่ีสมาคมก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.) 
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5.2 กรณีอื่นนอกเหนือจากขอ้ 5.1 ใหบ้ริษัทจดัการด าเนินการกบั

ทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นดงักล่าวตามหลกัเกณฑ์

ดงัน้ี 

5.2.1 กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีกองทุนสามารถลงทุนได ้บริษัท

จดัการอาจมีไวซ่ึ้งทรพัยสิ์นดงักล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนก็

ได ้

5.2.2 กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีกองทุนไม่สามารถลงทุนได ้บริษัท

จดัการตอ้งจ าหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าวในโอกาสแรกท่ีสามารถกระท าได้

โดยค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

5.3 ในระหวา่งท่ีบริษัทจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าว 

บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยสิ์นดงักล่าวก็ได ้

5.4 ในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายในการบริหารทรพัยสิ์นใหบ้ริษัทจดัการจ่ายจาก

ทรพัยสิ์นของกองทุน เวน้แต่กรณีกองทุนเปิดท่ีบริษัทจดัการบนัทึกมลูค่า

ตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 ใหบ้ริษัทจดัการจ่ายจากเงินส ารอง 

รายได ้หรือผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการบริหารทรพัยสิ์นน้ัน 

 

6. คืนเงินแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 45 วนันับแต่วนัท่ีมีเงินไดสุ้ทธิจาก

ทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ี 

6.1 เฉล่ียเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์น

อื่นคืนในแต่ละครั้งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามขอ้ 1. ของส่วนท่ี 1 แลว้แต่

กรณี ภายใน 45 วนันับแต่วนัท่ีมีเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบั

ช าระหน้ี 

6.2 แจง้รายละเอียดเกี่ยวกบัการเฉล่ียเงินคืนไปยงัส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท่ีบริษัทจดัการได้

เฉล่ียเงินคืน 

6.3 หากบริษัทจดัการมีเหตุผลแสดงใหเ้ห็นว่าเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นอืน่
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ท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่

ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจน าเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้าก

การรบัช าระหน้ีดงักล่าวไปรวมจา่ยในโอกาสแรกท่ีการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผู ้

ถือหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระคา่ใชจ้่ายก็ได ้

หากไดม้ีการจ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่น

จนครบถว้นแลว้และปรากฏวา่เงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นอื่นท่ีไดจ้ากการรบั

ช าระหน้ีน้ันไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉล่ียเงินคืน บริษัทจดัการอาจ

น าเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นอื่นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีดงักล่าวมารวม

ค านวณเป็นมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนก็ได ้ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะ

ด าเนินการดงักล่าวไดต่้อเมื่อไดร้ะบุรายละเอียดไวใ้นขอ้ผูกพนัแลว้ 

6.4 ส าหรบักองทุนเปิดท่ีบริษัทจดัการไดบ้นัทึกมลูคา่ตราสารหน้ีหรือ

สิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 หากต่อมาปรากฏว่าบริษัทจดัการไดร้บัช าระหน้ีตาม

ตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งดงักล่าวเป็นเงิน ใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตาม

ขอ้ 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม 

 

การช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอื่นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะ

ช าระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏช่ือตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ 

เวลาท่ีก าหนดเท่าน้ัน 

 


