
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน 
สวนขอมูลกองทุนรวม 

กองทุนเป ดเค โกลบอล ริสก  แอลโลเคชั �น หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย

K Global Risk Allocation Fund Not for Retail Investors : K-GLAM-UI

หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย 

(กองทุนรวมสําหรับผูล้งทุนสถาบันและ

ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั�น) 

กองทุนรวมที�มีความเสี�ยงสูงหรือซับซอ้น

กองทุนนี� ไม่ถูกจาํกดัความเสี�ยงดา้นการลงทุน

เช่นเดียวกบักองทุนรวมทั �วไป จึงเหมาะกบั

ผูล้งทุนที�รับผลขาดทุนระดับสูงไดเ้ท่านั�น
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หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ปี 2564/2565 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีที่ 3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

กองทุนเปิดเค โกลบอล รสิก ์แอลโลเคชัน่ หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 

K Global Risk Allocation Fund Not for Retail Investors : K-GLAM-UI 

 

กองทุนน้ีไม่ถูกจ ากดัความเส่ียงดา้นการลงทุนเช่นเดียวกบักองทุนรวมทัว่ไป  

จึงเหมาะกบัผูล้งทุนท่ีรบัผลขาดทุนระดบัสูงไดเ้ท่าน้ัน 

 

ลกัษณะส าคญั 

  

ประเภท  กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ซ่ึงเป็นกองทุนรวมผสม 

อายโุครงการ ไม่ก าหนด 

วนัท่ีไดร้บัอนุมตัิใหจ้ดัตั้ง

และจดัการกองทุน 

13 กนัยายน 2562 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุน 2 ตุลาคม 2562 

รอบระยะเวลาบญัชี 1 ตุลาคม - 30 กนัยายน 

 

ประเภทและนโยบายการลงทุน และผลตอบแทน 

1. ประเภทของกองทุน 

กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ซ่ึงเป็นกองทุนรวมผสม ประเภทรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

2. นโยบายการลงทุน 

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้ นไป โดยเฉล่ีย

ในรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยมีนโยบายท่ีจะน าเงิน

ลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศประเภทกองทุนรวมตราสารทุน 

กองทุนรวมผสม กองทุนรวมตราสารหน้ี กองทุนรวมทรพัยสิ์นทางเลือก เช่น กองทุนรวมสินคา้

โภคภณัฑ ์เป็นตน้ และ/หรือกองทุนรวมประเภทอื่นๆ ซ่ึงจดัตั้งหรือออกโดยผูอ้อกหลกัทรพัยใ์น

ประเทศต่างๆทัว่โลก รวมถึงตราสารของกองทุนอสงัหาริมทรพัยต่์างประเทศ (REITs) และ/หรือ

หน่วยของกองทุนโครงสรา้งพื้ นฐานต่างประเทศ และ/หรือหน่วยของกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) 

 หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 

(กองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) 

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซบัซอ้น 
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โดยสามารถปรบัเปล่ียนสดัส่วนการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศไดต้ามดุลยพินิจ

ของผูจ้ดัการกองทุน  

 

ส าหรบัการลงทุนส่วนท่ีเหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้ง ตราสารทุน ตราสารกึ่งหน้ี

กึ่งทุน ตราสารหน้ี เงินฝาก หรือหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื่นทั้งในและต่างประเทศท่ีไม่ขดัต่อ

กฎหมาย ก.ล.ต.  

 

กองทุนและกองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กว่าท่ีสามารถ

ลงทุนได ้(Non – Investment Grade) และตราสารหน้ีท่ีไม่ไดร้ับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 

(Unrated) ทั้งในและต่างประเทศ อยา่งไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์มิไดจ้ดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) เวน้แต่เป็นหุน้ท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยส์ัง่รบั

เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงผูอ้อกหุน้ดังกล่าวอยู่ระหว่าง

การด าเนินการกระจายการถือหุน้รายย่อยตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ย

การรบัหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนได ้ 

 

อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ท าธุรกรรมการขายหลกัทรพัยท่ี์ตอ้งยืมหลกัทรพัยม์าเพื่อการส่งมอบ 

(short sale) หรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน (repo) เพื่อประโยชน์ในการจัดการ

ลงทุน 

 

กองทุนอาจกูย้มืเงินเพื่อประโยชน์ในการจดัการลงทุนและบริหารสภาพคล่องไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 50 

ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

 

กองทุนและกองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured 

Note หรือ SN) และอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้าง

ผลตอบแทนจากการลงทุนใหสู้งขึ้ น หรือเพื่อลดค่าใชจ้่ายของกองทุน รวมถึงกองทุนอาจจะลงทุน

ในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจ้ัดการ

กองทุน  

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น

กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/

หรือหลกัทรพัยต่์างประเทศได ้หรือสามารถกลบัมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) 

โดยไม่ท าใหร้ะดบัความเส่ียงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้ น ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามดุลยพินิจ

ของผูจ้ดัการกองทุนซ่ึงขึ้ นอยู่กบัสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วย

ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วนั 

ก่อนด าเนินการเปล่ียนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

จดัการ  
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นโยบายการป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียน 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนตามดุลย

พินิจของผูจ้ดัการกองทุน 

 

นโยบายการจา่ยเงินปันผล 

ไม่จ่ายเงินปันผล 

 

ดชันีช้ีวดั (Benchmark)  

ไม่มีดชันีช้ีวดั เน่ืองจากกองทุนน้ีลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีบริหารโดยใช้

กลยุทธ์ Risk-based asset allocation ซ่ึงกองทุนรวมต่างประเทศลงทุนในสินทรัพย์หรือกลุ่ม

สินทรัพย์หลายประเภท และจัดสรรน ้ าหนักการลงทุนในสินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อควบคุมความเส่ียงของพอร์ตการลงทุนโดยรวม จึงไม่มีดัชนีช้ีวัดท่ีเหมาะสม

ส าหรบักองทุนต่างประเทศน้ัน 

 

3. ผลตอบแทนที่ผูล้งทุนจะไดจ้ากเงินลงทุน 

ผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนต่างประเทศท่ีมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน 

ตราสารหน้ี ทรัพยสิ์นทางเลือก หรือลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อใหม้ีฐานะการลงทุนใน

สินทรพัยด์งักล่าว โดยจดัสรรน ้าหนักการลงทุนในสินทรพัยเ์พื่อควบคุมความเส่ียงของพอรต์การ

ลงทุนโดยรวม   
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ค าถามและค าตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 

1. ลกัษณะที่ส  าคญัของกองทุน 

1.1 กองทุนน้ีเป็นกองทุนท่ีมีการก าหนดประเภทของผูล้งทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วย

ลงทุนหรือไม่ อยา่งไร 

กองทุนส าหรบัผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษเท่าน้ัน และไม่มีการแบ่งชนิดของ

หน่วยลงทุน 

 

1.2 กองทุนน้ีมีจ  านวนเงินทุนโครงการล่าสุดเทา่ใด 

30,000 ลา้นบาท 

1.3 กองทุนน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทุน

น้ีเป็นระยะเวลาเทา่ใด 

 ผูล้งทุนท่ีคาดหวงัผลตอบแทนท่ีสม า่เสมอในระยะยาว ภายใตว้ัฏจกัรเศรษฐกิจท่ี

เปล่ียนแปลงไป โดยผูล้งทุนสามารถยอมรบัความผนัผวนจากราคาหน่วยลงทุนได ้

 ผูล้งทุนท่ีเขา้ใจและสามารถรับความเส่ียงจากการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

เพื่อเพิ่มฐานะการลงทุนในสินทรัพยใ์หม้ีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุน 

(Leverage) ได ้ 

 ผูล้งทุนท่ีสามารถรบัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนได ้

 ผูท่ี้สามารถลงทุนไดร้ะยะยาวตั้งแต่ 5 ปีขึ้ นไป 

1.4 ปัจจยัใดที่มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่เงินลงทุนของผูล้งทุน 

 ผลการด าเนินงานของกองทุนต่างประเทศท่ีกองทุนเขา้ไปลงทุน 

 ภาวะตลาดหลกัทรพัยใ์นประเทศท่ีกองทุนลงทุน 

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศท่ีกองทุนลงทุน 

 การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 

1.5 กองทุนน้ีมีผูป้ระกนัเงินทุนหรือมุ่งเนน้จะคุม้ครองเงินตน้หรือไม่ อยา่งไร 

กองทุนน้ีไม่มีผูป้ระกนัเงินทุนและไม่คุม้ครองเงินตน้ 

 

1.6 กองทุนน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอยา่งไร 

30 กนัยายน ของทุกปี 
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1.7 ค าถามและค าตอบเก่ียวกับสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมิไดมี้วัตถุประสงคเ์พ่ือลดความ

เส่ียง หรือตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง 

1.7.1 กองทุนก าหนดอตัราสว่นการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Derivatives) หรือ  

ตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) อยา่งไร 

กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมิไดม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อลดความเส่ียง โดย

จ ากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า โดยมูลค่าความ

เสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของกองทุนเมื่อค านวณดว้ยวิธี Absolute VaR 

ตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในตราสาร

ท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝงในอัตราส่วนไม่เกินกว่าท่ีประกาศก าหนด โดย

รายละเอียดการค านวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อการ

ค านวณอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงา น

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 

1.7.2 วิธีการในการค านวน Global Exposure limit : VaR Approach มีสมมติฐานอยา่งไร  

สมมติฐานท่ีใชใ้นการค านวณ : 

1. ระดบัความเช่ือมัน่ (Confidence level) รอ้ยละ 99 

2. ระยะเวลาการถือครอง (Holding period) 20 วนัท าการ 

3. ขอ้มลูยอ้นหลงัท่ีใชใ้นการ (Observation period) ไม่ต า่กว่า 250 วนัท าการ 

ประเภทของ VaR ท่ีบริษัทจดัการใชใ้นการบริหารและควบคุมความเส่ียง Absolute 

VaR ไม่เกิน 20% ของ NAV 

วิธีการวดัมลูค่าความเส่ียงดา้นการตลาด : Historical Simulation 

 

1.7.3 มูลค่าธุรกรรมตามหน้าสัญญาของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีประมาณการไว ้

(expected gross leverage) เป็นเทา่ไหร ่

กองทุน K-GLAM-UI ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 2 กองทุนซ่ึงมมีลูค่าธุรกรรมตาม

หน้าสญัญาของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีประมาณการไว ้(expected gross leverage) 

ดงัน้ี 

1. กองทุน LO Selection – Capital Accumulation, Syst. Hdg, (USD), U Class A  

ระดบัการ Leverage (expected gross leverage) คาดว่าจะไม่เกินรอ้ยละ 100 ของ

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศลงทุน

ในกองทุนอื่นท่ีมีการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าอาจท าใหก้องทุนต่างประเทศมี

ระดบัการ Leverage สูงกว่าระดบัดงักล่าวได ้

2. กองทุน LO Funds III - Capital Growth, (USD), I Class A  

ระดบัการ Leverage (expected gross leverage) คาดว่าจะไม่เกินรอ้ยละ 600 ของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน อยา่งไรก็ตาม กองทุนต่างประเทศอาจ Leverage สูง

กว่าระดบัดงักล่าวได ้
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1.7.4 ผลกระทบทางลบท่ีมากท่ีสุดจากการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

(Derivatives) หรือตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) ต่อ

เงินทุนของกองทุนเป็นอยา่งไร 

กองทุนสามารถลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าไดภ้ายใตอ้ตัราส่วนท่ีก าหนดขา้งตน้ 

นอกจากน้ี กองทุนต่างประเทศทั้ง 2 กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าโดย

มีวตัถุประสงคท์ั้งเพื่อลดความเส่ียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และ

เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์การลงทุน โดยอาจมีฐานะซ้ือและขายในเงินตราสกุล

ต่างๆ (รวมถึงสกุลเงินของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market currencies)) 

และ/หรือเพิ่มหรือลดฐานะการลงทุนในสินทรพัยบ์างประเภท บางตลาด (รวมถึง

ตลาดกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market)) และดัชนีต่างๆ สัญญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าดงักล่าว ไดแ้ก่ ฟิวเจอรส์ สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีอา้งอิงกบัเครดิต (รวมถึง 

Credit Default Swap) อัตราดอกเบ้ีย เงินเฟ้อ สกุลเงิน ค่าความผันผวน เป็นตน้ 

นอกจากน้ี กองทุนยงัสามารถกูย้ืมเงินเพื่อประโยชน์ในการจดัการลงทุนไดไ้ม่เกิน

รอ้ยละ 50 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน การกูย้มืและการลงทุนในสญัญาซ้ือ

ขายล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างกลยุทธ์การลงทุนท่ีซับซ้อน  เช่น 

Long/short Strategy เป็นต้น และเพื่อเพิ่มฐานะการลงทุนในสินทรัพย์โดยรวม 

(Leverage) ส่งผลใหก้องทุนมีความเส่ียงและความผนัผวนสูงขึ้ น 

 

ผลกระทบทางลบท่ีมากท่ีสุดจากการลงทุนขา้งตน้ จะเกิดในกรณีท่ีราคาหลกัทรพัย์

อา้งอิงมีความผนัผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์จนอาจ

ท าใหก้องทุนขาดทุนจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าหรือตราสารท่ีมีลักษณะ

ของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง อย่างไรก็ตาม ผูล้งทุนจะขาดทุนไม่เกินรอ้ยละ 100 

ของมลูค่าเงินลงทุนเร่ิมแรกของผูล้งทุน 

 

1.8 กองทุนรวมตา่งประเทศที่กองทุนลงทุนมากกว่ารอ้ยละ 20 ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ มี

นโยบายการลงทุน ปัจจยัเสี่ยงที่ส  าคญั และผลการด าเนินงานอยา่งไร 

 

 1.8.1 กองทุน LO Selection – Capital Accumulation, Syst. Hdg, (USD), U Class A 

    

   ลกัษณะส าคญั 

ช่ือกองทุน LO Selection – Capital Accumulation, Syst. Hdg, (USD), U Class A 

ISIN LU1291037874  

Bloomberg Ticker LOCSHUA LX 

วนัท่ีจดทะเบียน 31 มกราคม 2557 

ประเภทกองทุน กองทุนรวมผสม 

อายโุครงการ ไม่ก าหนด 

Management Company Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 

ดชันีช้ีวดั ไม่มีดชันีช้ีวดั 
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ค่าธรรมเนียมการจดัการ 0.50% ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

Website https://am.lombardodier.com/home/investment-funds/fund-

details.html?c_id=37764 

 

วตัถปุระสงคแ์ละนโยบายการลงทุน  

กองทุนต่างประเทศมีวตัถุประสงคก์ารลงทุนเพื่อสรา้งผลตอบแทนในระยะยาว 

 

ผูจ้ดัการกองทุนต่างประเทศจะลงทุนโดยจดัสรรน ้าหนักการลงทุนดว้ยวิธีการ Risk-

based asset allocation ทั้งในรูปแบบ Qualitative และ/หรือ Systematic โดยวิธีการ 

Risk-based asset allocation น้ันจะจดัสรรน ้าหนักการลงทุนในสินทรพัยห์รือกลุ่ม

สินทรัพย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมความเส่ียงของพอร์ตการลงทุนโดยรวม 

ยกตัวอย่างเช่น หากสินทรัพยห์รือกลุ่มสินทรัพยใ์ดมีความเส่ียงจากความผันผวน

ของราคาในระดบัสูง กองทุนจะก าหนดน ้าหนักการลงทุนในสินทรพัยน้ั์นในระดบัท่ี

ต า่ โดยการประเมินความเส่ียงของสินทรพัย์น้ันจะใชแ้บบจ าลองท่ีพฒันาขึ้ นเองใน

การวิเคราะหก์ารเคล่ือนไหวของราคาสินทรพัย ์ 

 

กองทุนต่างประเทศจะลงทุนโดยตรงในสินทรพัยห์รือผ่านหน่วยลงทุนของกองทุนท่ี

ลงทุนในพนัธบตัร ตราสารหน้ีท่ีจ่ายดอกเบ้ียทั้งแบบคงท่ีและลอยตัว และตราสาร

หน้ีระยะสั้นท่ีออกโดยภาครฐัหรือภาคเอกชน หุน้กูแ้ปลงสภาพ ตราสารทุน เงินตรา

ส กุล ต่างๆ  (รวมถึงสกุล เ งินของกลุ่มประเทศเกิดใหม่  (Emerging Market 

currencies)) สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีอา้งอิงกับตราสารขา้งตน้ รวมถึงอา้งอิงกบั

สินคา้โภคภณัฑผ่์านดชันีกลุ่มสินคา้โภคภณัฑ ์และเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงิน

สด กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้ 

กองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในสินทรพัยท์างเลือก ยกตวัอย่างเช่น โลหะมีค่า และ

สินคา้โภคภณัฑ ์โดยอาจลงทุนผ่านหน่วยลงทุน ดชันี เช่น ดชันีท่ีอา้งอิงกบัสินทรพัย์

ขา้งตน้ ดชันีกลุ่มสินคา้โภคภณัฑแ์ละดชันีค่าความผนัผวนต่างๆ หรือผ่านสินทรพัย์

อื่นๆท่ีกองทุนสามารถลงทุนได ้ 

 

กองทุนต่างประเทศอาจลงทุนทั้งหมดในเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด 

(รวมถึงอาจลงทุนใน Asset-backed Security (ABS)/ Mortgage-backed Security 

(MBS) ระยะสั้นไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 10 ของมูลค่าการลงทุนในเงินสดหรือรายการ

เทียบเท่าเงินสด) 

 

กองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน UCITS หรือ UCI ในกรณีท่ี

ด าเนินกลยุทธจ์ดัสรรน ้าหนักการลงทุนทางออ้ม 

 

ผูจ้ดัการกองทุนต่างประเทศจะใชดุ้ลยพินิจในการคดัเลือกผูอ้อกสินทรพัย ์ประเทศ 

(กองทุนอาจลงทุนในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market) ทั้งหมด) และสกุล

เงินท่ีจะลงทุน 
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ผูจ้ดัการกองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าโดยมีวตัถุประสงค์

ทั้งเพื่อลดความเส่ียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และเพื่อเป็นส่วน

หน่ึงของกลยุทธก์ารลงทุน โดยอาจมีฐานะซ้ือและขายในเงินตราสกุลต่างๆ (รวมถึง

สกุลเงินของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market currencies)) และ/หรือเพิ่ม

หรือลดฐานะการลงทุนในสินทรัพย์บางประเภท บางตลาด (รวมถึงตลาดกลุ่ม

ประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market)) และดัชนีต่างๆ สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

ดงักล่าว ไดแ้ก่ ฟิวเจอรส์ สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีอา้งอิงกบัเครดิต (รวมถึง Credit 

Default Swap) อตัราดอกเบ้ีย เงินเฟ้อ สกุลเงิน ค่าความผนัผวน เป็นตน้ การลงทุน

ในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์การลงทุนท าใหก้องทุนมี

ฐานะการลงทุนสูงขึ้ นและส่งผลใหก้องทุนมีความเส่ียงและความผนัผวนสูงขึ้ น 

 

Global exposure limit: ค านวณดว้ยวิธี Absolute VaR โดยมีอตัราส่วนไม่เกินรอ้ยละ 

20 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเกณฑท่ี์ ก.ล.ต.ก าหนด 

 

กองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มฐานะการลงทุนใน

สินทรพัยใ์หม้ีมลูค่าสูงกว่ามลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุน (Leverage) ได ้โดยระดบัการ 

Leverage คาดว่าจะไม่เกินรอ้ยละ 200 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน อยา่งไร

ก็ตาม ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศลงทุนในกองทุนอื่นท่ีมีการลงทุนในสัญญาซ้ือ

ขายล่วงหน้าอาจท าให้กองทุนต่างประเทศมีระดับการ Leverage สูงกว่าระดับ

ดงักล่าวได ้

 

กองทุนสามารถกูย้ืมไดเ้ป็นการชัว่คราวซ่ึงรวมถึงการกูย้ืมเพื่อบริหารสภาพคล่องได้

ไม่เกินรอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

 

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงัของกองทุน  

LO Selection – Capital Accumulation, Syst. Hdg, (USD), U Class A 
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 YTD 1 เดือน 3 เดือน 1 ปี 3 ปี 

(ตอ่ปี) 

5 ปี 

(ตอ่ปี) 

ตั้งแตจ่ดัตั้ง 

(ตอ่ปี) 

กองทุนตา่งประเทศ 2.26% -2.14% -0.66% 7.76% 5.74% 4.55% 3.84% 

 

หมายเหตุ:  

- ผลการด าเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

- ขอ้มลูจาก Factsheet กองทุนหลกั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

1.8.2 กองทุน LO Funds III - Capital Growth, (USD), I Class A 

  ลกัษณะส าคญั 

ช่ือกองทุนหลกั LO Funds III - Capital Growth, (USD), I Class A 

ISIN LU1327535040 

Bloomberg Ticker LGFGUIA LX 

วนัท่ีจดทะเบียน 10 ธนัวาคม 2558 

ประเภทกองทุน กองทุนรวมผสม  

อายโุครงการ ไม่ก าหนด 

Management Company Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 

ดชันีช้ีวดั ไม่มีดชันีช้ีวดั 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 0.75% ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

Website https://am.lombardodier.com/home/investment-funds/fund-

details.html?c_id=38344 

 

  วตัถปุระสงคแ์ละนโยบายการลงทุน   

กองทุนต่างประเทศมีวตัถุประสงคก์ารลงทุนเพื่อสรา้งผลตอบแทนโดยใชก้ลยุทธก์าร

จดัสรรสดัส่วนการลงทุนเพื่อหาผลตอบแทนท่ีปรบัดว้ยความเส่ียง (Risk adjusted 

return) ท่ีสูงขึ้ นกว่าการใชก้ลยุทธแ์บบดั้งเดิม 

 

ผูจ้ดัการกองทุนต่างประเทศจะใชแ้บบจ าลองท่ีพฒันาขึ้ นในการก าหนดวิธีการลงทุน

ส าหรับแต่ละกลยุทธ์เพื่อจดัสรรน ้าหนักการลงทุนในตราสารทุน พนัธบัตร อตัรา

ดอกเบ้ีย สกุลเงินของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market currencies) สญัญา

ซ้ือขายล่วงหน้าท่ีอา้งอิงกบัดชันีกลุ่มสินคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเครดิตและดชันีค่าความ

ผนัผวนต่างๆ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ารลงทุน ผูจ้ดัการกองทุนต่างประเทศจะใช้

ดุลยพินิจในการใชก้ลยุทธ์การลงทุนและคดัเลือกประเทศท่ีจะเขา้ลงทุน (กองทุน

อาจลงทุนในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market) ทั้งหมด)  

 

กองทุนต่างประเทศจะลงทุนในพนัธบตัร ตราสารหน้ีท่ีจ่ายดอกเบ้ียทั้งแบบคงท่ีและ

ลอยตวั และตราสารหน้ีระยะสั้นท่ีออกหรือค ้าประกนัโดยภาครฐัหรือภาคเอกชน หุน้

กูแ้ปลงสภาพ ตราสารทุน เงินตราสกุลต่างๆ รวมถึงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (เช่น 
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ออปชัน่ ฟิวเจอรส์ สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีอา้งอิงกบัเครดิต (รวมถึง Credit Default 

Swap) อตัราดอกเบ้ีย เงินเฟ้อ สกุลเงิน ค่าความผนัผวน เป็นตน้) หน่วยลงทุน และ

เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรพัยท่ี์ลงทุนสามารถอยู่ในรูปสกุลเงินของ

กลุ่มประเทศ OECD (OECD currencies) และ/หรือกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging 

Market currencies) กองทุนอาจลงทุนทั้งหมดในเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงิน

สด (รวมถึงอาจลงทุนใน Asset-backed Security (ABS)/ Mortgage-backed 

Security (MBS) ระยะสั้นไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 10 ของมูลค่าการลงทุนในเงินสดหรือ

รายการเทียบเท่าเงินสด) ขึ้ นอยู่กบัดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนต่างประเทศ และ

กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้ 

 

กองทุนต่างประเทศอาจเข้าเ ป็นคู่สัญญาในสัญญาสวอปสินค้าโภคภัณฑ์ 

(Commodity swap) เพื่อใหเ้กิดฐานะการลงทุน (exposure) ในสินคา้โภคภัณฑ์ 

กองทุนอาจเขา้เป็นคู่สญัญาในสญัญาสวอปซึ่งเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการ

ใชก้ลยุทธ์ long/short ในตราสารทุน อีกทั้งยงัช่วยลดตน้ทุนและความเส่ียงด้าน

สภาพคล่อง โดยคู่สญัญาจะเป็นสถาบนัการเงินชั้นดี 

 

นอกจากน้ี ผูจ้ดัการกองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าโดยมี

วตัถุประสงคท์ั้งเพื่อลดความเส่ียงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน

และเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธก์ารลงทุน  

 

Global exposure limit: ค านวณดว้ยวิธี Absolute VaR โดยมีอตัราส่วนไม่เกินรอ้ยละ 

20 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเกณฑท่ี์ ก.ล.ต.ก าหนด 

 

กองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มฐานะการลงทุนใน

สินทรพัยใ์หม้ีมลูค่าสูงกว่ามลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุน (Leverage) ได ้โดยระดบัการ 

Leverage คาดว่าจะไม่เกินรอ้ยละ 600 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน อยา่งไร

ก็ตาม กองทุนต่างประเทศอาจ Leverage สูงกว่าระดบัดงักล่าวได ้

 

กองทุนต่างประเทศสามารถกูย้ืมไดเ้ป็นการชัว่คราวซ่ึงรวมถึงการกูย้ืมเพื่อบริหาร

สภาพคล่องไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 
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ผลการด าเนินงานยอ้นหลงัของกองทุน LO Funds III - Capital Growth, (USD), I Class A 

 

 

 YTD 1 เดือน 3 เดือน 1 ปี 3 ปี 

(ตอ่ปี) 

5 ปี 

(ตอ่ปี) 

ตั้งแตจ่ดัตั้ง 

(ตอ่ปี) 

กองทุนตา่งประเทศ 4.55% -3.05% -0.26% 8.62% 4.68% 6.07% 6.31% 

 

หมายเหตุ:  

- ผลการด าเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

- ขอ้มลูจาก Factsheet กองทุนหลกั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

ความเสี่ยงของกองทุน LO Selection – Capital Accumulation, Syst. Hdg, (USD), 

U Class A และกองทุน LO Funds III - Capital Growth, (USD), I Class A 

1) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Risk) 

ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารทุน (และตราสารเทียบเท่าตราสารทุน) น้ัน 

เกิดจากความผันผวนของราคาตลาดของสินทรัพยท่ี์กองทุนลงทุน ผูอ้อกตราสาร 

หรือขอ้มูลข่าวสารในตลาด และเง่ือนไขของการเป็นตราสารท่ีดอ้ยสิทธิกว่าตราสาร

หน้ีท่ีออกโดยผูอ้อกตราสารรายเดียวกนั ความผนัผวนของราคาตลาดของตราสาร

ทุนขึ้ นอยู่กบัปัจจยัดา้นจุลภาคและมหภาคหลายปัจจยั เช่น ข่าวสารการเมืองและ

เศรษฐกิจ งบการเงินของบริษัทต่างๆ หรือเหตุการณ์ภยัพิบติัต่างๆ เป็นตน้ มูลค่า

ของตราสารทุนอาจปรบัตวัขึ้ นและลงซ่ึงส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรพัยสิ์นของกองทุน 

และอาจส่งผลใหก้องทุนขาดทุนได ้

กองทุนอาจลงทุนในหุน้ท่ีเสนอขายครั้งแรก (IPO) จึงมีความเส่ียงท่ีหุน้ดงักล่าวอาจ

ผนัผวนสูงเน่ืองจากมีจ านวนจ ากดั และตลาดไม่มีขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกบัผู ้ออกตรา

สาร 

2) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหน้ี (Fixed Income Securities Risk) 

ความเส่ียงจากการลงทุนในพนัธบตัรหรือตราสารหน้ีอื่นๆ ประกอบดว้ย ความเส่ียง

ดา้นเครดิต ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียง
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จากการน าผลตอบแทนไปลงทุนต่อ และความเส่ียงจากการขยายวนัครบก าหนด

อายุตราสาร 

3) ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk)  

กองทุนอาจจะมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนจากการลงทุนในตราสารท่ีอยู่ใน

สกุลเงินซ่ึงไม่ใช่สกุลเงินหลักท่ีใช้อา้งอิง (Reference Currency) ส่งผลใหมู้ลค่า

หน่วยลงทุนอาจขึ้ นลงตามความผันผวนของอตัราแลกเปล่ียน โดยการเคล่ือนไหว

ของอัตราแลกเปล่ียนเกิดจากอุปสงค์และอุปทานของตลาดเงินตราและการ

เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียและปัจจยัอื่นๆระหว่างประเทศ รวมถึงธนาคารกลาง

หรือรัฐบาลของแต่ละประเทศยงัอาจเขา้มาแทรกแซงตลาดอตัราแลกเปล่ียน หรือ

ออกมาตรการควบคุมการไหลเขา้ออกของเงินตรา นอกจากน้ี กองทุนอาจมีตน้ทุน

จากการแปลงสกุลเงินไปมาระหว่างหลายสกุลเงิน กองทุนอาจตอ้งรบัภาระตน้ทุน

จากการแปลงค่าระหว่างหลายสกุลเงิน 

4) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่อันดับความน่าเช่ือถือต า่กว่าที่

สามารถลงทุนได ้(Below Investment Grade) หรือตราสารหน้ีดอ้ยคุณภาพ 

(Distressed Securities)  

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BB หรือต า่กวา่ 

หรือท่ีมีอนัดบัเทียบเท่าตามความเห็นของผูจ้ดัการกองทุนต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผล

ให้กองทุนมีความเส่ียงสูงขึ้ น ส าหรับตราสารหน้ีท่ีได้รับการจัดอันดับความ

น่าเช่ือถือ BB หรือเทียบเท่าน้ันถือว่า เป็นตราสารท่ีลงทุนในลกัษณะเพื่อเก็งก าไร ผู ้

ลงทุนจะมีความเส่ียงจากการผิดนัดช าระหน้ีของผูอ้อกตราสารสูง อย่างไรก็ตาม 

ตราสารเหล่าน้ีมกัจะมีการค ้าประกนัหรือไดร้ับการคุม้ครองบางประการ เพื่อลด

ความเส่ียงในการถือครองตราสารดงักล่าว ส าหรบัตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเช่ือถือต า่กว่า B หรือเทียบเท่าน้ัน อาจถูกจัดว่าเป็นตราสารหน้ีด้อย

คุณภาพ (Distressed Securities) ผูอ้อกตราสารส่วนใหญ่จะมีฐานะการเงินไม่ดี ผล

ประกอบการไม่ดี ขาดเงินหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจจึงตอ้งการเงินทุนสูง มี

ปัญหาดา้นการแข่งขนักบัคู่แข่งในตลาด หรืออาจประสบภาวะลม้ละลาย หรือการ

ปรับโครงสรา้งองค์กร หรือปัญหาเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ ตราสาร

ดงักล่าวมกัไม่มีการค ้าประกนัหรืออาจเป็นตราสารท่ีดอ้ยสิทธิกว่าตราสารประเภท

อื่นๆ ของผู ้ออกตราสารรายเดียวกัน ตราสารท่ีอันดับความน่าเช่ือถือต า่กว่าท่ี

สามารถลงทุนได้มักจะไม่อยู่ภายใต้การคุม้ครองของเง่ือนไขทางการเงินต่างๆ 

ความสามารถในการช าระหน้ีของผูอ้อกตราสารเหล่าน้ีมกัขึ้ นอยู่กบัการเคล่ือนไหว

ของอตัราดอกเบ้ีย ภาวะเศรษฐกิจ ปัจจยัเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม

หรือการพฒันาของบริษัทน้ันๆ  

นอกจากน้ี การลงทุนในตราสารของผูอ้อกตราสารท่ีมีลกัษณะขา้งตน้ ผูล้งทุนมกัจะ

ไม่ไดร้ับทราบสถานะทางการเงินท่ีแทจ้ริงของบริษัท อีกทั้ง อาจมีผลกระทบจาก

กฎหมายต่างๆ เช่น กฎหมายฟอกเงิน กฎหมายหา้มโอนถ่ายเงิน หรือค าสัง่ของศาล

ลม้ละลาย การปรบัโครงสรา้งองคก์รหรือการเลิกกิจการบริษัทผูอ้อกตราสารอาจท า

ใหผู้ล้งทุนสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดหรืออาจจะไดร้ับเงินลงทุนน้อยกว่าเงินลงทุน
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เร่ิมแรกหรืออาจจะไดร้บัการจ่ายเงินคืนล่าชา้กว่าท่ีก าหนด หากมีเหตุการณ์ขา้งตน้

เกิดขึ้ น ผลตอบแทนท่ีไดร้บัจะไม่เพียงพอท่ีจะชดเชยความเส่ียงท่ีเกิดขึ้ นได ้

นอกจากน้ี การประเมินความเส่ียงดา้นเครดิตของตราสารหน้ีอาจมีความไม่แน่นอน 

เน่ืองจากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือทัว่โลกจะมีมาตรฐานท่ีแตกต่างกนัท า

ใหไ้ม่สามารถน ามาเปรียบเทียบกนัได ้อีกทั้งตลาดตราสารหน้ีมกัจะเป็นตลาดท่ีไม่

มีประสิทธิภาพและไม่มีสภาพคล่อง จึงประเมินมลูค่าท่ีแทจ้ริงของตราสารไดย้าก 

5) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่แปลงสภาพได้ (Convertible 

Securities Risk)  

ตราสารแปลงสภาพ ไดแ้ก่ พนัธบตัร หุน้กู ้หุน้บุริมสิทธิ หรือตราสารอื่นๆ ท่ีใหสิ้ทธิ

ผูถื้อสามารถจะแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของผูอ้อกรายเดิมหรือรายอื่นในช่วงเวลา

หน่ึงภายใตร้าคาท่ีระบุไว ้ตราสารแปลงสภาพน้ันจะจ่ายดอกเบ้ียแก่ผู ้ถือตราสาร

จนกว่าตราสารจะครบอายุ หรือถูกไถ่ถอน หรือถูกแปลงสภาพ  

ตราสารท่ีแปลงสภาพไดม้กัจะขายในราคาท่ีสูงกว่าราคาพาร ์เน่ืองจากเป็นตราสาร

หน้ีซ่ึงแฝงสิทธิใหก้บัผูถื้อตราสารท่ีจะเลือกแปลงสภาพตราสารเป็นหุน้สามญัได ้

ทั้งน้ี ตราสารแปลงสภาพอาจจะก าหนดสิทธิผูอ้อกในการไถ่ถอนตราสารคืนได ้หาก

กองทุนถือตราสารท่ีถูกเรียกใหไ้ถ่ถอนคืน กองทุนจะตอ้งยอมใหไ้ถ่ถอนหรือแปลง

สภาพตราสารไปเป็นหุน้สามัญหรือขายใหบุ้คคลอื่น ซ่ึงเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผล

กระทบเชิงลบต่อกองทุน 

6) ความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market 

Risk)  

การลงทุนในประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่ กองทุนอาจเผชิญกับขอ้กฎหมายหรือ

กฎเกณฑ์ต่างๆท่ียงัอยู่ระหว่างการพัฒนาซ่ึงส่งผลใหก้องทุนมีความเส่ียงในการ

ลงทุนมากกว่าประเทศพฒันาแลว้ กองทุนจึงควรเขา้ใจความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้ น ดงัน้ี  

(1) การยึดทรัพย,์ การบังคบัใหค้วบรวมกิจการ, การผูกขาดกิจการโดยภาครัฐ, 

มาตรการภาษีหรือการควบคุมระดบัราคาสินคา้  

(2) ความไม่มีเสถียรภาพทางสงัคม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมถึงสงคราม  

(3) การพึ่งพาการส่งออกและการคา้ภายใน 

(4) ความผันผวน, การไม่มีสภาพคล่อง, ปริมาณการซ้ือขายต า่ รวมถึงขนาดของ

ตลาดหลกัทรพัยท่ี์อาจไม่ใหญ่มาก 

(5) ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนสูง  

(6) อตัราเงินเฟ้อสูง 

(7) มาตรการควบคุมเงินทุนไหลเขา้และไหลออกจากประเทศ และความสามารถ

ในการแลกเปล่ียนเงินตราเป็นสกุลท่ียอมรับทัว่โลก รวมถึงขอ้จ ากัดการหา้มนัก

ลงทุนต่างชาติซ้ือขายเงินตราสกุลในประเทศ 

(8) รฐับาลอาจหยุดด าเนินนโยบายปฏริูปเศรษฐกิจ 

(9) มาตรฐานการบญัชีท่ีแตกต่างจากมาตรฐานสากล  

(10) มาตรการคุม้ครองผูล้งทุนท่ีน้อยกว่าประเทศพฒันาแลว้ 

(11) ระยะเวลาการ Settlement ของหลักทรัพยน์านกว่าและระบบการเก็บรกัษา

หลกัทรพัยด์อ้ยกว่าประเทศพฒันาแลว้ 
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(12) ระดบัความคุม้ครองหลกัทรพัยท่ี์จดทะเบียนต า่กว่า 

(13) กฎหมายก ากับดูแลบริษัทในเร่ืองการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานและ

กรรมการ และการใหค้วามคุม้ครองผูถื้อหุน้ดอ้ยกว่าประเทศพฒันาแลว้ 

(14) การด าเนินกิจการต่างๆ และแนวทางการออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ

บริษัทเป็นไปอยา่งไม่เป็นทางการ 

7) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวการลงทุนในภูมิภาคใดภูมิภาคหน่ึง 

(Concentration Risk on certain regions) 

กรณีท่ีกองทุนลงทุนอย่างกระจุกตวัในตราสารท่ีผูอ้อกอยู่ในภูมิภาคหรือประเทศใด

ประเทศหน่ึง อาจส่งผลให้กองทุนมีความเส่ียงทางด้านสังคม การเมือง หรือ

เศรษฐกิจท่ีอาจเกิดขึ้ นในภูมิภาคหรือประเทศน้ัน ความเส่ียงน้ีจะสูงขึ้ นเมื่อกองทุน

เน้นลงทุนในประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) 

8) ความเสี่ยงจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Derivative Risk) 

กองทุนจะไม่กูย้ืมเงินเพื่อน ามาใชใ้นการลงทุนแต่กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มฐานะการลงทุนในสินทรพัยโ์ดยรวม (Leverage) 

อาจมีการสรา้งทั้งฐานะซ้ือ (long position) และฐานะขาย (short position) ท่ีสูง

กว่ามูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน แมว้่าการ Leverage จะช่วยเพิ่มโอกาสในการ

รับผลตอบแทนใหสู้งขึ้ น แต่ก็อาจท าใหก้องทุนประสบภาวะขาดทุนสูงขึ้ นเช่นกนั 

หากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบเชิงลบกบักองทุน ผลจากการ Leverage จะท าให้

กองทุนประสบภาวะขาดทุนสูงมาก  

นอกจากความเส่ียงขา้งตน้ กองทุนอาจเขา้เป็นคู่สญัญาในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ี

กระท านอกศูนยซ้ื์อขายสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (OTC Derivatives) ซ่ึงท าใหก้องทุนมี

ความเส่ียงจากเครดิตของคู่สญัญา (Counterparty Risk)  ซ่ึงความเส่ียงดงักล่าว คือ 

การท่ีคู่สญัญา OTC Derivatives อาจจะบิดพร้ิวและไม่ปฏบิติัตามสญัญา ยกตวัอยา่ง

เช่น ส าหรับ OTC Derivatives กองทุนจะสามารถล้างฐานะของสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าไดก้็ต่อเมื่ออีกฝ่ายหน่ึงยินยอมด้วยเท่าน้ัน หากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตาม

สญัญาท่ีตกลงไว ้กองทุนอาจจะไม่สามารถลา้งฐานะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าได ้

ซ่ึงจะกระทบต่อผลการด าเนินงานของกองทุน  

9) ความเสี่ยงจากการใชแ้บบจ าลอง (Model Risk) 

กองทุนมีการบริหารโดยใชว้ิธีการ ระบบ หรือกลยุทธก์ารบริหารจดัการเชิงปริมาณ 

(Quantitative management method) โดยการสรา้งแบบจ าลองการวิเคราะหข์อ้มลู

ตลาดในอดีต อย่างไรก็ตาม อนาคตเป็นส่ิงท่ีไม่แน่นอน แบบจ าลองท่ีกองทุน

น ามาใชบ้ริหารในปัจจุบันอาจไม่สามารถท่ีจะพยากรณ์ความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้ นใน

อนาคตได ้และอาจก่อใหเ้กิดความผิดพลาดในการบริหารกองทุน  
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ความเสี่ยงอ่ืนๆ ของกองทุน LO Selection – Capital Accumulation, Syst. Hdg, 

(USD), U Class A 

1) ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ ้นที่ มีขนาดกลางและเล็ก (Small and 

Medium-Sized Capitalisation Risk)  

หุน้ของบริษัทท่ีมีมูลค่าตลาดกลางถึงเล็กน้ันมกัจะซ้ือขายกนัในตลาด OTC ซ่ึงจะมี

สภาพคล่องต า่กว่าหุน้ท่ีซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยท์ัว่ไป ในภาวะตลาดขาลง หุน้

ของบริษัทท่ีมีมูลค่าตลาดกลางถึงเล็กจะขาดสภาพคล่องและมีความผันผวนของ

ราคาในระยะสั้น ความผันผวนของราคาและสภาพคล่องท่ีจ ากดัอาจส่งผลกระทบ

เชิงลบต่อผลการด าเนินงานของกองทุน นอกจากน้ี บริษัทขนาดเล็กยงัมีความเส่ียง

จากภาวะลม้ละลายสูงกว่าบริษัทขนาดใหญ่ 

2) ความเสี่ยงจากการลงทุนในสินคา้โภคภณัฑ ์(Commodity Risk)  

แมว้่ากองทุนจะไม่สามารถลงทุนในสินคา้โภคภณัฑ ์หรือสญัญาสินคา้โภคภณัฑไ์ด้

โดยตรง แต่กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุน สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีอา้งอิงกบัตรา

สารทุนหรือดชันีเพื่อใหม้ีฐานะการลงทุนในสินคา้โภคภณัฑ ์ราคาสินคา้โภคภณัฑ์

อาจขึ้ นลงตามปัจจยัเศรษฐกิจมหภาคหลายปัจจยั ยกตัวอย่างเช่น ความสัมพนัธ์

ระหว่างอุปสงคแ์ละอุปทาน สภาพอากาศหรือปรากฏการณ์ธรรมชาติ มาตรการ

ต่างๆของภาคเกษตรกรรม การคา้ การคลัง การเงิน และมาตรการควบคุมอตัรา

แลกเปล่ียน รวมถึงนโยบายภาครฐั และเหตุการณ์ท่ีเหนือความคาดหมาย เป็นตน้ 

ทั้งน้ี ราคาสินคา้โภคภณัฑอ์าจจะมีความผนัผวนสูง 

3) ความเสี่ยงจากการลงทุนในหน่วยลงทุน UCI (UCIs Risk) 

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุน UCI ซ่ึงจะถูกประเมินมลูค่าจากหน่วยงานโดยไม่ได้

รบัการตรวจสอบจากบุคคลภายนอกอย่างสม า่เสมอ จึงท าใหก้ารลงทุนผ่านหน่วย

ลงทุน UCI น้ันมีความเส่ียงท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีประเมินได้ไม่สะท้อนมูลค่าท่ี

แทจ้ริงของสินทรพัยท่ี์ UCI ลงทุน ซ่ึงอาจท าใหมู้ลค่าหน่วยลงทุนของ UCI ขาดทุน

หรือผิดพลาด หรือมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีค านวณได้เป็นเพียงการประมาณการ

เน่ืองจากไม่มีราคาของสินทรพัยใ์นวนัค านวณมลูค่าหน่วยลงทุน UCI  

4) ความเสี่ยงจากการลงทุนใน Asset-backed Security (ABS)/ Mortgage-

backed Security (MBS) 

กองทุนอาจลงทุนใน ABS/MBS และตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงจากการท่ีลูกหน้ีจ่าย

คืนหน้ีก่อนครบก าหนด (Prepayment Risk) การขยายระยะเวลา (Extension Risk) 

และการผิดนัดช าระหน้ี (Default Risk) 

 

ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็น

ค่าตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนน าเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ 

(Loyalty fee หรือ Rebate) บริษัทจัดการจะด าเนินการใหเ้งินจ านวนดังกล่าวตก

เป็นทรพัยสิ์นของกองทุน 
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หากกองทุนต่างประเทศมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลขา้งตน้ใดๆ บริษัทจดัการขอสงวน

สิทธิเปล่ียนแปลงขอ้มูลดงักล่าวเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักองทุนต่างประเทศ โดยไม่ถือ

เป็นการแกไ้ขโครงการ 

ทั้งน้ี การสรุปสาระส าคญัในส่วนของกองทุน LO Selection – Capital Accumulation 

และ LO Funds III – Capital Growth ไดถู้กคัดเลือกมาเฉพาะส่วนท่ีส าคญัและจดั

แปลมาจากตน้ฉบบัภาษาองักฤษ ดงัน้ัน ในกรณีท่ีมีความแตกต่างหรือไม่สอดคลอ้ง

กบัฉบบัภาษาองักฤษใหถื้อตามตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ ์

 

2.    ขอ้ก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 

2.1 กองทุนน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอยา่งไร 

การขายหน่วยลงทุน 

มลูค่าขัน้ต า่ในการลงทุนครั้งแรก  500 บาท  

มลูค่าขัน้ต า่ในการลงทุนครั้งถดัไป  500 บาท  

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการเสนอขายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนราย

ใหญ่พิเศษเท่าน้ัน และสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้มลูค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือหรือสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามช่องทาง

การซ้ือขาย หรือตามเง่ือนไขอื่นใดท่ีบริษัทจัดการอาจก าหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถื้อ

หน่วยลงทุน รวมถึงกรณีรองรับบริการต่างๆ ของบริษัทจดัการและ/หรือผูส้นับสนุนการ

ขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์

ของบริษัทจดัการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจใหท้ ารายการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยมี

มูลค่าขั้นต า่น้อยกว่าท่ีก าหนดในบางกรณีได้ เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขายหรือ

บริการของบริษัทจดัการ โดยขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

 

การเปิดบญัชี 

ส าหรบัผูล้งทุนท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและ

ขอ้ความต่างๆ ในค าขอเปิดบัญชีกองทุน หรือปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ

เปิดบัญชีกองทุนตามท่ีบริษัทจดัการก าหนด พรอ้มแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิด

บญัชีดงัน้ี 
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กรณีบุคคลธรรมดา กรณีนิติบุคคล 

ส าเนาบตัรประชาชน ซ่ึงลงนามรบัรอง

ความถูกตอ้ง 

หรือหลกัฐานอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจ

ก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

1) ส าเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์

2) ส าเนาหนังสือบริคณหส์นธิ หรือ

ขอ้บงัคบับริษัท 

3) ตวัอยา่งลายมือช่ือผูม้ีอ านาจลงนาม

แทนนิติบุคคลและเง่ือนไขการลงนาม 

4) ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลง

นามแทนนิติบุคคล 

หรือหลกัฐานอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจ

ก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

 

 

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

1.  ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในใบค าสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนเพื่อแสดงความจ านงในการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ให้

ครบถว้นชดัเจน และช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนท่ีระบุไวใ้นค าสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุน ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ตั้งแต่เวลาเร่ิมท าการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย  

 

กรณีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

หน่วยลงทุนรายอ่ืนท่ีมิใช่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่

จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน

ยอมรบั และขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนาม "บญัชีจอง

ซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ท่ีบริษัทจัดการได้เปิดไวก้ับธนาคารต่างๆ เช่น บมจ.

ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหาร

ไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี 

จ ากดั (มหาชน) ธนาคารซิต้ีแบงก ์หรือบญัชีอื่นใดท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการ

ขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนก าหนด 

 

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่

จ่ายเงิน การหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีอื่นใดท่ีธนาคารยอมรับ และขีดคร่อม

เฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในช่ือกองทุน หรือบญัชีอื่นใดท่ีธนาคาร

ก าหนด 
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อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวิธี

อื่นใดท่ีมิใช่เงินสด สิทธิในหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเมื่อบริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงิน

จากเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงินหรือวิธีอื่นใดดงักล่าวไดเ้รียบรอ้ยแลว้ 

 

2.  ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทาง

อินเตอรเ์น็ตกสิกรไทย) ท่ี www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหกัเงินจากบญัชีเงินฝาก หรือวิธีการ

ช าระเงินอื่นใดท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขการบริการ ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท า

การซ้ือขาย โดยสามารถสมคัรบริการไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิการซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest ส าหรบั

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีกองทุนแลว้เท่าน้ัน 

 

3.  ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหักเงินจากบัญชีเงินฝากผ่าน

แอปพลิเคชัน่  

K-My Funds และ K PLUS หรือวิธีการช าระเงินอื่นใดท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขการบริการ 

ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ 

K-My Funds และ K PLUS ไดท่ี้ App Store (iOS) และ Play Store (Android)  

 

4.  บริการ K-Saving Plan (บริการลงทุนสม า่เสมอกองทุนรวมกสิกรไทย) 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของธนาคารท่ี

บริษัทจดัการก าหนดหรือวิธีการช าระเงินอื่นใดท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขการบริการ เพื่อซ้ือ

หน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัเป็นประจ าตามช่วงระยะเวลา โดยสามารถขอรบัทราบเง่ือนไข

และส่งค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแบบสม า่เสมอไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือ

รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

 

ส าหรบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดร้บัหลงัเวลาเวลา 15.30 น. ของวนัท าการ

ซ้ือขายใด บริษัทจดัการจะท ารายการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันในวนัท า

การซ้ือขายถดัไป 

 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงระยะเวลาในการขายหน่วยลงทุน โดยการ

เปล่ียนแปลงดงักล่าวจะตอ้งเป็นการใหป้ระโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน และถือว่าไดร้บัมติจาก

ผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 

 

เง่ือนไขการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในการช าระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ผู ้ถือหน่วยลงทุนจะตอ้งช าระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้ง

จ านวนด้วยเงิน เวน้แต่เป็นการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นตามท่ีบริษัท

จดัการก าหนดเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน 
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การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนไดร้ับเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและไดท้ ารายการขายหน่วยลงทุนแลว้เพื่อให้

บริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนและผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนน้ันได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

 

ในกรณีท่ีบญัชีกองทุนใดไม่มีมลูค่าคงเหลือในบญัชี และบญัชีน้ันไม่มีการติดต่อขอใชบ้ริการ

เป็นเวลานานติดต่อกนัเกิน 1 ปี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดบญัชีดงักล่าวโดยไม่ตอ้ง

แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ  

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมุดบญัชีแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการท าการ

ปิดบญัชีกองทุนไม่ว่าดว้ยเหตุใด 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือ

บางส่วน ในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัน้ี 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการได้

พิจารณาแลว้เห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือต่อ

ความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อ

การลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีท่ีเมื่อบริษัทจดัการพบว่าบริษัท

จดัการจะไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้

2. ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนมิไดม้ีลกัษณะตามบทนิยามของผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่

พิเศษตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

3. กรณีท่ีเอกสารหรือขอ้มูลท่ีบริษัทจัดการไดร้ับจากผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตาม

ความเป็นจริงหรือไม่ครบถว้น 

4. กรณีท่ีบริษัทจดัการเกิดขอ้สงสยัว่าการซ้ือหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส 

เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนการก่อการรา้ย หรืออาจมีลักษณะเป็นการ

หลีกเล่ียงกฎหมายต่างๆ เป็นตน้ 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในบางกรณีตามท่ีบริษัทจัดการ

เห็นสมควร เช่น ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจก่อใหเ้กิด

ปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อใหเ้กิดผลเสียหายแก่กองทุน ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสยัหรือ

เหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้ริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด เป็นตน้ ทั้งน้ี เพื่อเป็นการรักษา

ผลประโยชน์ของกองทุน ผูถื้อหน่วยลงทุน และช่ือเสียงหรือความรบัผิดชอบทางกฎหมาย

ของบริษัทจดัการเป็นหลกั 

6. กองทุนมีวตัถุประสงคท่ี์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมี

วัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศ

สหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดย

ปกติมีถ่ินท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้ง
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หุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ นและด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา กองทุนจึงขอสงวนสิทธิในการท่ี

จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคลดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนชัว่คราวตามท่ีบริษัทจัดการ

เห็นสมควร ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบก่อนการใชสิ้ทธิท่ีจะปิดรบัค าสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุน โดยจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบบนเว็บไซต์บริษัทจดัการ หรือผ่านช่องทางอื่นใด

ตามความเหมาะสม 

 

วิธีการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุน ณ 

วนัท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้ับค าสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนและรบัช าระค่าซื้ อหน่วยลงทุน รวมถึงไดท้ ารายการซ้ือหน่วยลงทุนน้ันแลว้ 

 

กรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่น

ใดท่ีมิใช่เงินสด บริษัทจัดการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน เมื่อบริษัท

จัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค 

ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีการอื่นใดไดเ้รียบรอ้ยแลว้ และวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัเงินค่า

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวตอ้งอยูภ่ายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใด

ได ้ไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม บริษัทจดัการจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจดัสรรแลว้ 

 

ในกรณีท่ีจ านวนเงินท่ีระบุในใบค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจ านวนเงินท่ีบริษัทจดัการ

ไดร้บัช าระ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงินท่ีไดร้บัช าระเป็นเกณฑ ์ 

 

ในกรณีท่ีการสัง่ซ้ือมีผลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจด

ทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนเท่าท่ี

สามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ซ้ือ  

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุนในกรณีท่ีบริษัทจดัการ

ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการจดัสรรในกรณีดังกล่าวจะท าให้บริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบติั

หน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign 

Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู ้

ถือหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ หรือ

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนมิไดม้ีลักษณะตามบทนิยามของผูล้งทุนสถาบันหรือผูล้งทุนรายใหญ่

พิเศษ ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนทราบล่วงหน้า 
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การคืนเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะด าเนินการคืนเงินพรอ้มดอกเบ้ีย (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณี

ท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ไดร้ับการจดัสรรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยการโอนเงินหรือ

ช าระเป็นเช็คตามท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนระบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชีภายใน 15 วนันับจากวนัท่ี

บริษัทจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทุนหรือวนัท่ียุติโครงการแลว้แต่กรณี 

 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

มลูค่าขัน้ต า่ในการขายคืน   500 บาท 

มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่   50 บาท 

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้มลูค่าขัน้ต า่ในการสัง่ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนใหก้บัผูส้ัง่ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามระยะเวลา

การถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซ้ือขาย หรือตามเง่ือนไขอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจ

ก าหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีรองรับบริการต่างๆ ของบริษัท

จดัการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงบริษัทจดัการจะประกาศ

ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจใหท้ า

รายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีมลูค่าขัน้ต า่น้อยกว่าท่ีก าหนดในบางกรณีได ้เพื่อรองรบั

รายการส่งเสริมการขายหรือบริการของบริษัทจดัการ โดยขึ้ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท

จดัการ 

1. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความ

ต่างๆในใบค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน แลว้

น าใบค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนพรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบ (ถา้มี) ไปยื่น ณ ท่ีท า

การของบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลา

เร่ิมท าการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย 

 

2. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทาง

อินเตอรเ์น็ตกสิกรไทย) ท่ี www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท า

การซ้ือขาย โดยสามารถสมคัรบริการไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 

3. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท า

การซ้ือขาย โดยสามารถดาวน์โหลด K-My Funds และ K PLUS ไดท่ี้ App Store (iOS) 

และ Play Store (Android) 
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ส าหรับการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับหลังเวลา 15.30 น. ของวันท าการซ้ือขายใด 

บริษัทจดัการจะท ารายการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนน้ันในวนัท า

การซ้ือขายถดัไป 

 

ค าสัง่ขายคืนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนไดร้ับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและไดท้ ารายการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนแลว้ ผูส้ัง่ขาย

คืนไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได ้เวน้แต่ไดร้ับความเห็นชอบจากบริษัท

จดัการเป็นกรณีพิเศษ 

 

การจดัสรรเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ยกเวน้ในกรณีตามขอ้ "การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน ไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่" ท่ีระบุใน

โครงการ บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืน โดยค านวณจากราคารบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุน ณ ส้ินวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ ์ 

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเป็นจ านวนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะค านวณจ านวน

เงินท่ีสัง่ขายคืนโดยคูณจ านวนหน่วยลงทุนดว้ยราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีค านวณได ้ณ 

ส้ินวนัท าการรบัซื้ อคืนน้ัน  

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเป็นจ านวนเงิน บริษัทจดัการจะค านวณจ านวนหน่วย

ลงทุนท่ีสัง่ขายคืนดว้ยราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีค านวณได ้ณ ส้ินวนัท าการรบัซื้ อคืนน้ัน  

 

ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณต่์อเมื่อบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนไดต้รวจสอบแลว้

ว่าผูส้ัง่ขายคืนมีจ านวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงพอกบัจ านวนหน่วย

ลงทุนท่ีสัง่ขายคืน  

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนและการขายคืนดงักล่าวเป็นผลใหห้น่วยลงทุนคงเหลือ

ตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนมีมลูค่าต า่กว่ามลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ บริษัท

จดัการอาจด าเนินการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน  

 

ในกรณีท่ีจ านวนหน่วยลงทุนท่ีผู ้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุน

ทั้งหมดท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถื้อ

หน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดตามจ านวนเท่าท่ีปรากฏอยู่ตามทะเบียน

ผูถื้อหน่วยลงทุน  

 

บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ์

ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขขา้งตน้เท่าท่ีบริษัทจัดการสามารถรับซ้ือไดจ้ากจ านวนเงินสดของ

กองทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืน 
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การช าระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท า

การนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท าการท่ีค านวณราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุน 

และราคาหน่วยลงทุน โดยมิใหนั้บรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุน

ต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกิจ

ท่ีเกี่ยวขอ้งในต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา ซ่ึงวนัหยุดท าการดงักล่าว

หมายรวมถึง วนัหยุดท าการของกองทุนหลกั วนัหยุดท าการของประเทศ/ตลาดหลกัทรพัย์

ท่ีกองทุนหลกัลงทุนและ/หรือจดทะเบียนซ้ือขาย และ/หรือวนัหยุดท าการของตวัแทนรบัค า

สัง่ ซ้ือขาย วันหยุดท าการของธนาคารต่างประเทศหรือประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการ

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และ/หรือวนัหยุดท าการอื่นใดท่ีจะประกาศเพิ่มเติม 

 

2.2 กรณีใดทีบ่ริษทัจดัการสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของ

บุคคลดงัต่อไปน้ี 

1) บุคคลท่ีมิใช่ผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษตามบทนิยามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. 

ก าหนด รวมทั้งท่ีจะประกาศและแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต 

2) ประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกา หรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือ

บุคคลซ่ึงโดยปกติมีถ่ินท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสิ์นของบุคคลดังกล่าว และ

บริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ นและด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา  

3) บุคคลท่ีปฏิเสธไม่ใหข้อ้มลูหรือเอกสารใดๆ และ/หรือไม่ใหค้วามยนิยอมในการเปิดเผย

ขอ้มลูต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง เพื่อการท่ีบริษัทจดัการจะปฏบิติัตามหน้าท่ีเกี่ยวกบักฎหมาย

ว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act 

(FATCA) 

4) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมี

ผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ หรือ

มีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน 

 

2.3 กองทุนน้ีมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืน

แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไวอ้ยา่งไร 

 บริษัทจดัการอาจเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ี

ไดม้ีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็น

กรณีท่ีเขา้เหตุดงัต่อไปน้ี โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนได้

อยา่งสมเหตุสมผล หรือ  

(ข) มีเหตุท่ีท าใหก้องทุนไม่ไดร้ับช าระเงินจากหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีลงทุนไวต้าม

ก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ  
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(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการ

พบว่า ราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลใน

รายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

 

การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งตน้ บริษัทจดัการจะปฏิบติั

ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(ก) เล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมี

ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนน้ัน เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงาน  

(ข) แจ้งผู ้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเล่ือน

ก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่นและผู ้

ลงทุนทัว่ไปใหท้ราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  

(ค) แจง้การเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน พรอ้มทั้งจดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการ

เล่ือน และหลักฐานการไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการ

รบัรองขอ้มูลของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ต่อส านักงานโดยพลนั ทั้งน้ี บริษัทจดัการ

จะมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได ้ 

(ง) ในระหว่างการเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทจดัการจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยจะช าระค่าขายคืน

แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัท่ีส่งค าสัง่ขายคืนก่อนหลงั 

 

2.4  กองทุนน้ีมีขอ้ก าหนดเก่ียวกับการไม่ขาย หรือไม่รับซ้ือคืน หรือไม่สับเปล่ียนหน่วย

ลงทุนตามค าสัง่ท่ีรับไว้แลว้ และการหยุดรับค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้

อยา่งไร  

เง่ือนไข ขอ้จ ากดั การไม่ขาย ไม่รบัซื้ อคืน ไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ 

บริษัทจดัการตอ้งจดัใหม้ีแนวทางการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง และ

เคร่ืองมือบริหารสภาพคล่อง เพื่อใหส้ามารถบริหารกองทุนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรบั

กองทุนซ่ึงมีความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

  

กองทุนมีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ดงัน้ี 

- การด าเนินการในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งผิดนัดช าระ

หน้ี หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ  าหน่ายไดด้ว้ย

ราคาที่สมเหตสุมผล (side pocket) 

บริษัทจดัการจะปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผู ้

ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภท

สถาบนั 
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- การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยดุรบัค าสัง่ซ้ือ

หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)  

บริษัทจดัการสามารถด าเนินการไดสู้งสุดไม่เกิน 5 วนัท าการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนั

เวลาดงักล่าวจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความ

เช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นตอ้งระงบัการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยไดร้บัความ

เห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเน่ืองจากเหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี 

1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

2. ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

3. มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม 

  

อน่ึง การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรับค าสัง่ซ้ือ

หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม

ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ท่ี สน. 9/2564 

เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู ้

ลงทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

  

ทั้งน้ี การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ

หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทน.11/2564 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุน

รวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภท

สถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

 

2.5 กองทุนน้ีมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการหยดุขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไวอ้ยา่งไร 

เพื่อคุ ้มครองประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อรักษา

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาด

การเงิน ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้ริษัทจัดการหยุดรับค าสัง่ซ้ือ 

ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชัว่คราวตาม

ระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วันท าการติดต่อกัน เวน้แต่จะไดร้ับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน 

หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได ้

 

2.6  วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอยา่งไร 

ในการสับเปล่ียนเขา้ บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบันหรือผู ้

ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่าน้ัน 

 

1.  สับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

หน่วยลงทุน 

ผู ้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดและ

ขอ้ความต่างๆ ในใบค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้น
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ชัดเจน แลว้น าใบค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนพรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบ (ถา้มี) 

ไปยื่น ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ตั้งแต่เวลาเร่ิมท าการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย 

 

2.  สับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านบริการ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวม

ทางอินเตอรเ์น็ตกสิกรไทย) ท่ี www.kasikornasset.com 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนั

ท าการซ้ือขาย โดยสามารถสมคัรบริการไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือ

รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

 

3.  สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผา่นแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดภ้ายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนั

ท าการซ้ือขาย โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS ไดท่ี้ 

App Store (iOS) และ Play Store (Android) 

 

วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจัดการอาจเปิดใหผู้ ้ถือหน่วยลงทุน

สามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการซ้ือขายภายในระยะเวลารบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนท่ีบริษัทจดัการก าหนด ส าหรบัการสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดร้บัหลงั

ระยะเวลารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันท าการซ้ือขายใด บริษัทจัดการจะท ารายการ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในวนัท าการซ้ือขายถดัไป 

 

กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุน บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่

สับเปล่ียนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการซ้ือขายภายในระยะเวลาขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัท

จดัการก าหนด 

 

ราคาขายและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ในกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะใชร้าคาขายและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน

ดงัต่อไปน้ี  

1) การก าหนดราคารบัซ้ือคืนกรณีเป็นกองทุนตน้ทาง จะใชร้าคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ 

ส้ินวนัท าการซ้ือขายท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดร้บั

ค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนไดท้ ารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนแลว้ หกัดว้ยค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถา้มี)  

2) การก าหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใชร้าคาขายหน่วยลงทุน 

ณ ส้ินวนัท าการซ้ือขายท่ีบริษัทจดัการไดร้ับเงินจากกองทุนตน้ทางหรือ ณ ส้ินวนัท าการ

ก่อนหน้าวนัท าการซ้ือขายท่ีบริษัทจดัการไดร้บัเงินจากกองทุนตน้ทางแลว้แต่กรณี ทั้งน้ีหาก

มีการเปล่ียนแปลงใดๆ บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ

บริษัทจดัการ 
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สิทธิในหน่วยลงทุน  

สิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู ้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเมื่อกองทุน

ปลายทางไดร้บัช าระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทางแลว้เท่าน้ัน 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับค าสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราวตามท่ี

บริษัทจดัการเห็นสมควร ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบก่อนการปิดรบั

ค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนชัว่คราวผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ  

2.7 กองทุนน้ีก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และขอ้จ  ากัดการจดัสรรและการโอนหน่วย

ลงทุน อยา่งไร 

 ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

1. การโอนใหบิ้ดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถื้อหน่วยลงทุน  

2. การโอนทางมรดกตามกฎหมายหรือตามพินัยกรรม 

3. การโอนตามค าสัง่ศาล  

4. การโอนอนัเน่ืองมาจากการบงัคบัจ าน าหน่วยลงทุน  

5. การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซ่ึงบริษัทจดัการเห็นสมควรอนุมติัใหโ้อนได ้ 

ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนตามกรณีขา้งตน้ไดก้็ต่อเมื่อผูร้บัโอนหน่วย

ลงทุนมีลักษณะเป็นผูล้งทุนสถาบันหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษตามบทนิยามของผูล้งทุน

สถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด รวมทั้งท่ี

จะประกาศและแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

นายทะเบียนจะไม่รบัจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากกรณีท่ีระบุขา้งตน้  

 วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  

 ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ย

ตนเองท่ีนายทะเบียนพรอ้มเอกสารหลักฐานแสดงเหตุในการโอนตามขอ้ 1 ส าหรับการ

โอนหน่วยลงทุนตามขอ้ 2 ขอ้ 3 หรือขอ้ 4 ผู ้รับโอนหน่วยลงทุนจะต้องมาติดต่อนาย

ทะเบียนดว้ยตนเองพรอ้มแสดงเอกสารหลกัฐานการรบัโอนตามกฎหมาย  

ผู ้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผู ้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนาย

ทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บัโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียน

จะท าการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้ับโอนภายใน 30 วันนับแต่วนัรับค าขอโอน

หน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้บัโอนมีหน้าท่ีจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิตามก าหนดเวลาท่ีนาย

ทะเบียนนัดหมาย  

ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าน าไดต้ามกฎหมาย แต่ทั้งน้ีนาย

ทะเบียนจะรบัจดทะเบียนการจ าน าใหแ้ก่ผูร้บัจ าน าท่ีเป็นสถาบนัการเงินเท่าน้ัน  



 

 
รายการค าถามและค าตอบเกี่ยวกบักองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก ์แอลโลเคชัน่ หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย                    

 28 

 

 ขอ้จ  ากดัการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน 

 บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการจดัสรรและการ

โอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

1. ผูร้ับโอนหน่วยลงทุนมิไดม้ีลักษณะตามบทนิยามของผูล้งทุนสถาบันหรือผูล้งทุนราย

ใหญ่พิเศษ ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

2. การจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign 

Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อ

ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ 

โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

3. ผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีอยู่ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน 

เน่ืองจากผูถื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่มีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน 

และไม่มีสิทธิน าหน่วยลงทุนไปจ าน าเป็นหลกัประกนั  

 

2.8 ผูล้งทุนจะทราบขอ้มูลเก่ียวกับมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขาย

และรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดจ้ากช่องทางใด 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบขอ้มลูของกองทุนไดจ้าก 

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจดัการ ท่ี โทร. 0 2673 3888 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ท่ี โทร. 0 2888 8888 

 

3.    สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุน 

 3.1  กองทุนน้ีมีการออกและสง่มอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนอยา่งไร 

กองทุนน้ีมีการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนเพื่อเป็นหลกัฐาน โดยผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดง

สิทธิดว้ยตนเองและลงลายมือช่ือในบตัรตัวอย่างลายมือช่ือและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิใน

หน่วยลงทุน  

 

เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการสง่มอบ  

เมื่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดร้บัใบค าขอเปิดบญัชี

และใบค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีกรอกรายละเอียดครบถว้นชดัเจนพรอ้มหลกัฐาน

ประกอบต่างๆ และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดช้ าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนครบถว้น

แลว้ บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในนามของบริษัท

จดัการจะด าเนินการออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็น

หลกัฐาน โดยผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเอง

และลงลายมือช่ือในบตัรตวัอยา่งลายมือช่ือและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

 

http://www.kasikornasset.com/
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นายทะเบียนจะจดแจง้ช่ือผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วย

ลงทุนต่อเมื่อบริษัทจดัการไดร้บัช าระค่าซื้ อหน่วยลงทุนถูกตอ้งครบถว้น และผูจ้องซ้ือหรือผู ้

สัง่ซ้ือน้ันไดร้ับการจดัสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบรอ้ยแลว้ โดยใหถื้อว่าสมุด

บญัชีแสดงสิทธิท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนออกใหใ้น

นามบริษัทจดัการเป็นหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการ

ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนได ้ 

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน 2 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจง้ช่ือผูถื้อ

หน่วยลงทุนเหล่าน้ันเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและจะตอ้งลง

ลายมือช่ือร่วมกนัในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ และมีฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั้งเป็นผู ้

ไดร้บัเงินท่ีไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุน  

 

อน่ึง ในกรณีท่ีเป็นการซ้ือหน่วยลงทุน จ านวนเงินท่ีปรากฏในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วย

ลงทุนเป็นจ านวนเงินท่ีผูล้งทุนช าระเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเท่าน้ัน 

มิใช่หลกัฐานแสดงสิทธิการไดร้บัจดัสรรหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งน าสมุด

บญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไปปรบัรายการอีกครั้งเพื่อแสดงจ านวนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บั

จดัสรร  

 

บริษัทจดัการจะจดัท าหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนสามารถใชอ้า้งอิงต่อบริษัทจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได ้

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัท า

ใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน   

 

3.2 ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีอาจถกูจ  ากดัสิทธิในเรื่องใด ภายใตเ้ง่ือนไขอยา่งไร   

ขอ้จ  ากดัในการจดัสรรหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการจดัสรรหน่วย

ลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

1. ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนมิไดม้ีลกัษณะตามบทนิยามของผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่

พิเศษ ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

2. การจดัสรรหน่วยลงทุนดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้ง

กับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู ้ถือหน่วย

ลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่

จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

 

ขอ้จ  ากดัในการถือหน่วยลงทุนและขอ้จ  ากดัในการใชส้ิทธิออกเสียง 

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ี

จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดังกล่าว เวน้แต่เป็น
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กรณีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุน

เพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ต็มตามจ านวนท่ีถืออยู่ 

 

ขอ้จ  ากดัการถือหน่วยลงทุน 

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ี

จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษัทจดัการตอ้งไม่นับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนน้ันในส่วน

ท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

 

3.3 หากผูล้งทุนตอ้งการรอ้งเรียนจะท าไดอ้ยา่งไร 

ติดต่อบริษัทจดัการท่ี โทร. 0 2673 3888 หรือ 

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) ท่ี โทร. 0 2263 6000 หรือ 

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  

ท่ี โทร. 0 2544 3935-7 

 

3.4 กองทุนน้ีมีนโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธี

เขา้สูก่ระบวนการดงักล่าวหรือไม่ อยา่งไร 

ไม่มี 

 

3.5 กองทุนน้ีมีการวางทรัพยส์  าหรับผูถื้อหน่วยลงทุนที่ไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทย

อยา่งไร 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บริษัท

จดัการจะอา้งอิงท่ีอยู่ของบริษัทจดัการเป็นภูมิล าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีท่ีตอ้งมีการ

วางทรพัย ์

ช่ือ: บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั  

ท่ีอยู่: 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศพัท ์0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 

 

4. บุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของกองทุน 

4.1 รายช่ือคณะกรรมการ 

นายพชัร สมะลาภา   ประธานกรรมการ 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์     กรรมการ  

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการ 

นายประสพสุข ด ารงชิตานนท ์   กรรมการ  

นางรตันาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์  กรรมการ 

นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ์   กรรมการ 
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รายช่ือผูบ้รหิาร 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์   ประธานกรรมการบริหาร 

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายเกษตร ชยัวนัเพ็ญ   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวยุพาวดี ตูจ้ินดา   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายวิทวสั อจัฉริยวนิช   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายนาวิน อินทรสมบติั   Chief Investment Officer 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ ์   Chief Investment Officer 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   Chief Investment Officer 

นางสาวเอื้ อพนัธ ์เพช็ราภรณ ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวชนาทิพย ์รุ่งคุณานนท ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางหทยัพชัร ์ชูโต    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางอรอร วงศพ์ินิจวโรดม   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายยุทธนา สินเสรีกุล    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายวจนะ วงศศุ์ภสวสัด์ิ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวปิยะนุช เจริญสิทธ์ิ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชยัพร ดิเรกโภคา  Associate Chief Investment Officer 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั             Associate Chief Investment Officer 

นายปณตพล ตณัฑวิเชียร  Associate Chief Investment Officer 

 

4.2 จ  านวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบรษิทัจดัการ  
(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 29 ตลุาคม 2564)  

มีกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการ จ านวน 214 กองทุน 

 

4.3 มูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนรวมภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการ  
(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 29 ตลุาคม 2564) 

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการ 1,176,243,238,073.89 บาท 

 

4.4 รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน 

ประธานคณะพิจารณาการลงทุน 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์   ประธานกรรมการบริหาร 

 

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ ์    Chief Investment Officer 

นายนาวิน อินทรสมบติั    Chief Investment Officer 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   Chief Investment Officer 

นายชยัพร ดิเรกโภคา               Associate Chief Investment Officer 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั             Associate Chief Investment Officer 
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นายปณตพล ตณัฑวิเชียร   Associate Chief Investment Officer  

นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารทุน 

นางสาวภารดี มุณีสิทธ์ิ   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนมลัติแอสเซท 

นายฐานันดร โชลิตกุล   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารหน้ี 

นางสาวชุณหวรรณ ขตัตินานนท ์  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก 

นายมนตช์ยั อนันตกูล   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

นางเสาวลกัษณ ์พฒันดิลก   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

นางสาวเพชรรตัน์ โพธ์ิวฒันะเสถียร  ผูร่้วมบริหารฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน 

นางสาวปรานี เกียรติชยัพิพฒัน์  ผูร่้วมบริหารฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน 

นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล           ผูบ้ริหารฝ่ายวิเคราะหแ์ละบริหารความเส่ียง 

 

4.5 รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนและสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

ผูจ้ดัการกองทุนหลกั 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 

คณุกนัตยา  

พสุหิรญันิกร 

- Master of Science in 

Finance 

University of Warwick,  

United Kingdom 

- ปริญญาตรี 

คณะเศรษฐศาสตร ์

(International Programme), 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการ

กองทุนทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการ

กองทุนทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- นักวิเคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการ

กองทุนต่างประเทศและการลงทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- Senior Dealer, Interest Rate 

Derivatives, BANK OF TOKYO-

MITSUBISHI UFJ 

 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนส ารอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 

คณุนาวิน 

อินทรสมบตั ิ

-  Master of Business 

Administration in Finance 

and Derivatives,  

University of North Carolina 

at Chapel Hill, United States 

-  ปริญญาตรี  

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล, 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- Chief Investment Officer  

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- รองกรรมการผูจ้ดัการและประธาน

บริหารการลงทุนต่างประเทศ  

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- รองกรรมการผูจ้ดัการ บลจ. กสิกรไทย 

จ ากดั 

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 
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รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนส ารอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 

- Assistant Managing Director  

Equity and Derivatives Trading Group  

บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั 

(มหาชน) 

- Vice President, Direct Investment  

บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั 

(มหาชน) 

- Director, THAI PROSPERITY 

ADVISORY CO.,LTD 

- Chief Financial Officer,  

CELLENNIUM (THAILAND) CO.,LTD 

- Assistant Vice President  

กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  

- Assistant Vice President  

Investment Banking Department 

บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั 

(มหาชน) 

- Exploration Engineer,  

SEDCO FOREX / SCHLUMBERGER   

คณุชุณหวรรณ  

ขตัตินานนท ์

- ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ 

สาขาการเงิน,  

University of Texas at Austin 

ประเทศสหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาตรี 

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการ

บญัชี สาขาการบญัชี  

(International Programme), 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการ

กองทุนทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก,  

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการ

กองทุนต่างประเทศและการลงทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

คณุพีรกานต ์ศรีสุข - Master of Science in 

Finance, London School of 

Economics and Political 

Science (LSE),  

United Kingdom 

-ปริญญาตรี 

คณะเศรษฐศาสตร,์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการ

กองทุนทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการ

กองทุนทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- Product Controller (Associate) 

Credit Hybrids Risk and P&L, 



 

 
รายการค าถามและค าตอบเกี่ยวกบักองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก ์แอลโลเคชัน่ หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย                    

 34 

 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนส ารอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 

DEUTSCHE BANK (LONDON, UNITED 

KINGDOM) 

-Risk & Control Analyst 

Exotic Trade Review  

(Equity & Rates Derivatives), 

DEUTSCHE BANK  

(LONDON, UNITED KINGDOM) 

คณุวีรยา จลุมนต ์ - ปริญญาโท International 

Securities, Investment and 

Banking, University of 

Reading, United Kingdom 

-ปริญญาตรี 

คณะเศรษฐศาสตร,์  

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการ

กองทุนทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการ

กองทุนต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย 

จ ากดั 

- นักวิเคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการ

กองทุนต่างประเทศและการลงทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

 

ผูล้งทุนสามารถดูรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนส ารองเพิ่มเติมไดท่ี้ Website: www.kasikornasset.com 

 

หนา้ที่รบัผิดชอบ 

 บริหารการลงทุนของกองทุนรวม 

 ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนและเพื่อการ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) 

 พฒันาผลิตภณัฑก์ารลงทุนในต่างประเทศ ทั้งกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล 

 วิเคราะหเ์ครดิตของตราสารท่ีจะลงทุน 

 

4.6 รายช่ือผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 PRIVATE BANKING GROUP ธนาคารกสิกรไทย โทร. 02-888-8811 

 ทีมบริหารความสมัพนัธธุ์รกจิลกูคา้บุคคลและสาขา ธนาคารกสิกรไทย โทร. 02-888-8899 

 บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-648-1111  

 

รายช่ือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดใ้น

ภายหลงั โดยถือว่าไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 

http://www.kasikornasset.com/
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4.7 ใครเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2470 1976-83 

 

4.8 ใครเป็นผูด้แูลผลประโยชน ์

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) โทร. 0 2544 3935-7 

นอกจากหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงั

มีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรกัษาผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ย 

 

4.9 รายช่ือผูส้อบบญัชี 

นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัด์ิ  

นายธนะวุฒิ พิบูลยส์วสัด์ิ  

นางสาววนันิสา งามบวัทอง 

นางสาวโชติมา กิจศิรกร 

นางสาวสุลลิต อาดสว่าง  

นางสาวนันทน์ภสั วรรณสมบูรณ์ 

นายสุวฒัน์ มณีกนกสกุล 

นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์ 

นางสาวพจนรตัน์ ศิริพิพฒัน์ 

นางสาวธญัพร ตั้งธโนปจยั 

นางสาวชุตินันท ์กอประเสริฐถาวร 

นางสาวอริสา ชุมวิสูตร 

นางสาวรุ่งนภา แสงจนัทร ์

นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ 

 

บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรพัย ์(ประชาช่ืน 20)  

เลขท่ี 178 ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2596 0500 

 

5.  ผูล้งทุนสามารถทราบขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักองทุนผ่านช่องทางใด 

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจดัการ ท่ี โทร. 0 2673 3888  

http://www.kasikornasset.com/
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ปัจจยัความเสี่ยงเก่ียวกบัการลงทุน 

กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก ์แอลโลเคชัน่ หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน

ของกองทุนต่างประเทศทั้งประเภทตราสารทุน ตราสารหน้ี และหรือกองทุนประเภทอื่นๆ เช่น กองทุน

รวมสินคา้โภคภณัฑ ์เป็นตน้ โดยมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้ นหรือ

ลดลงในช่วงเวลาต่าง ๆ ไดต้ามระดบัราคาของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นอื่นท่ีกองทุนลงทุน ซ่ึงอาจไดร้บั

ผลกระทบทั้งทางดา้นบวกหรือลบจากปัจจยัความเส่ียงต่างๆ อาทิ 

1. ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์(Market Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงของปัจจยัต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สงัคมและการเมืองของแต่ละประเทศ สถานการณ์

ของตลาดเงินตลาดทุน อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่อราคาของตรา

สารท่ีกองทุนลงทุนไว ้และ ส่งผลใหมู้ลค่าหน่วยลงทุนมีความผันผวน กองทุนสามารถลดความเส่ียง

ของตลาดได้โดยการกระจายสัดส่วนการลงทุนในกองทุนต่างประเทศอย่างเหมาะสมซ่ึงจะท าให้

สามารถควบคุมระดบัความเส่ียงโดยรวมของกองทุนใหอ้ยู่ในอตัราท่ีเหมาะสมตามนโยบายและมีดุลย

ภาพกบัดา้นผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงั 

2. ความเสี่ยงดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) ซ่ึงเกิดขึ้ นจากการด าเนินงานและฐานะ

การเงินของบริษัทผูอ้อกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการจ่ายคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย อยา่งไรก็ตาม 

ผูจ้ดัการกองทุนจะเลือกลงทุนในตราสารท่ีมีคุณภาพดีทั้งในดา้นความน่าเช่ือถือ และความสามารถใน

การช าระหน้ีของผูอ้อกตราสาร   

3. ความเสี่ยงจากการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) คือความเส่ียงท่ีราคาหุน้ท่ี

กองทุนต่างประเทศลงทุนอาจเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของ

บริษัทผูอ้อกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการท าก าไรและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทผู ้

ออกตราสารท่ีกองทุนลงทุนไว ้กองทุนสามารถลดความเส่ียงของผูอ้อกตราสารไดโ้ดยการวิเคราะห์

ผลกระทบจากปัจจัยเศรษฐศาสตร์มหภาคต่อสถานะบริษัทอย่างสม า่เสมอ ท าใหส้ามารถประเมิน

ศกัยภาพและการสรา้งก าไรของบริษัทไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) ในตลาดเงินระหว่างประเทศ อตัรา

ดอกเบ้ียปรบัตวัจากปัจจยัดา้นอุปสงคแ์ละอุปทานซ่ึงไดร้บัอิทธิพลจากเศรษฐกิจในระดบัมหภาค การ

เก็งก าไร และการแทรกแซงของธนาคารกลางหรือรฐับาล ความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียทั้งในระยะ

สั้นและระยะยาวในแต่ละตลาดท่ีกองทุนไปลงทุนส่งผลกระทบต่อราคาของหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม 

การติดตามวิเคราะหปั์จจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราดอกเบ้ียอยา่งสม า่เสมอและปรบัสดัส่วนการลงทุนใน

กองทุนต่างประเทศใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะตลาดอาจช่วยลดความเส่ียงดงักล่าวลงได ้

5. สภาพคล่องของหลักทรัพยท์ี่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) ซ่ึงเกิดขึ้ นจากการท่ีกองทุนไม่

สามารถจ าหน่ายหลกัทรพัยท่ี์ลงทุนไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร หรือตลาด

หลักทรัพยท่ี์กองทุนท าการซ้ือขายหลักทรัพยอ์าจจะหยุดรับค าสัง่ซ้ือขายเน่ืองจากสภาวะตลาดใน

ขณะน้ัน ความเส่ียงขา้งตน้อาจส่งผลกระทบต่อมลูค่าหน่วยลงทุน อยา่งไรก็ดี กองทุนสามารถลดความ

เส่ียงดา้นสภาพคล่องไดโ้ดยพิจารณาเลือกลงทุนในกองทุนหรือตลาดหลกัทรพัยท่ี์มีสภาพคล่อง และมี

เง่ือนไขการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสอดคลอ้งหรือเอื้ อกบัการซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุน 

6. ความเสี่ยงในการลงทุนในตลาดต่างประเทศหลายประเทศ (Country and Political Risk) ซ่ึง

เกิดจากความเส่ียงท่ีกองทุนมีสถานะการลงทุนอยู่ในตลาดหลกัทรพัยข์องหลายประเทศ ซ่ึงปัจจยัหรือ
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ตวัแปรของความเส่ียงอาจจะแตกต่างไปจากปัจจยัหรือตัวแปรในการลงทุนในประเทศ อาทิ การแกว่ง

ตวัของอตัราแลกเปล่ียน ปัจจยัดา้นสงัคม การเมืองและเศรษฐกิจ กฎหมายหรือขอ้บงัคบัท่ีแตกต่างกนั 

ขอ้จ ากดัในการแลกเปล่ียนสกุลเงิน ขอ้จ ากดัเกี่ยวกบัการลงทุนจากต่างชาติ และการแทรกแซงของ

หน่วยงานของรฐั รวมถึงวิธีและหลกัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าของหลกัทรพัยจ์ะขึ้ นอยู่กบัสภาพสังคม

และเศรษฐกิจ ทศันคติต่อการลงทุน และปัจจยัท่ีมีอยูเ่ฉพาะในประเทศน้ัน ๆ ฯลฯ แต่ทั้งน้ี ความเส่ียง

จากปัจจยัดังกล่าวขา้งตน้ อาจลดลงบางส่วนจากการท่ีผูร้ับมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุนใน

ต่างประเทศติดตามวิเคราะห์ปัจจัยท่ีจะมีผลกระทบต่อระดับราคาของตราสารอย่างสม า่เสมอและ

ต่อเน่ือง รวมทั้งท าการกระจายความเส่ียงจากการลงทุนโดยไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ใด หรือ

อุตสาหกรรมใด หรือประเทศใดในสดัส่วนท่ีสูงเกินไป 

7. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) เป็นความเส่ียงจากการลงทุนใน

ต่างประเทศท าใหก้องทุนมีความเส่ียงจากการเคล่ือนไหวของเงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิดจากปัจจัย

ต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลก ปัจจยัพื้ นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ นโยบายการเงินและการ

คลัง เสถียรภาพทางการเมืองทั้งในและนอกประเทศ การเก็งก าไรค่า เงิน เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม 

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเส่ียงด้านอัตรา

แลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนในสดัส่วนและระยะเวลาท่ีเห็นสมควร และเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนและผูถื้อหน่วยลงทุน ซ่ึงการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าดงักล่าวอาจไม่

สามารถป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนไดท้ั้งหมด ทั้งน้ี กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสญัญาซ้ือ

ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนอย่างระมัดระวังเพื่อให้เหมาะสมต่อ

สถานการณ ์ณ ขณะน้ันมากท่ีสุด 

8. ความเสี่ยงจากกฎขอ้บงัคบัตา่งๆ (Regulatory Risk) การลงทุนในตลาดต่างประเทศมกัจะเผชิญ

กบัความเส่ียงอนัเน่ืองมาจากหลายปัจจยั เช่น การเขา้แทรกแซงภาคเอกชนของรฐับาล ขอ้จ ากดัเร่ือง

การเขา้ถึงขอ้มูลและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเขม้งวด นโยบายภาษีของแต่ละประเทศ กฎขอ้บังคบัต่างๆ 

ของตลาดหลักทรัพย ์ความไม่มัน่คงทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับ

ภูมิภาค ขอ้จ ากดัหรือกฎหมายหรือมาตรการควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ผลกระทบ

จากภาวะเงินเฟ้อหรือเงินฝืด รวมถึงความไม่พร้อมของระบบการช าระราคาและ/หรือผู ้ดูแล

ผลประโยชน์ เป็นตน้  

9. ความเสี่ยงจากขอ้จ  ากัดการน าเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเส่ียงท่ี

รัฐบาลของประเทศท่ีกองทุนเขา้ไปลงทุนอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ หรือ

เกิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ การเมืองหรือสงัคม ท าใหก้องทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเขา้มา

ในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให ้ผูล้งทุนอาจไดร้ับช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าชา้กว่าระยะเวลาท่ี

ก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน 

10. ความเสี่ยงจากการรบัช าระคืนเงินลงทุน (Settlement Risk) ซ่ึงเกิดจากความล่าชา้ของการรบั

ช าระคืนเงินลงทุนจากความแตกต่างทางด้านเวลา และขั้นตอนในการซ้ือขายท่ีต่างกันระหว่าง

หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง อย่างไรก็ดี ทางกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีลกัษณะคลา้ยเงิน

ฝาก หรือ ตราสารหน้ีทัว่ไป หรือ เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย เพื่อรกัษาสภาพคล่อง

ของกองทุนและลดความเส่ียงจากการรบัช าระคืนเมื่อมีการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจากผูล้งทุน 

นอกจากน้ี กองทุนต่างประเทศอาจจ ากดัการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุน

ต่างประเทศไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนต่างประเทศ 

โดยจะเล่ือนค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนใหม้ีผลในวนัท าการถดัไป อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการได้
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พิจารณาแลว้ว่า ในสภาวะตลาดปกติ  กองทุนต่างประเทศลงทุนในสินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องเพียง

พอท่ีจะรองรบัการไถ่ถอนหน่วยลงทุน และบริษัทจดัการมิไดจ้ ากดัการไถ่ถอนหน่วยลงทุนกองทุน K-

GLAM-UI แต่อยา่งใด 

11. ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ความเส่ียงท่ีเกิดจากราคาของ

หลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมาก โดยอาจจะเกิดจากปัจจัยต่างๆเช่น อัตราดอกเบ้ีย อัตรา

แลกเปล่ียน หรือปัจจยัทางเศรษฐกิจอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงส่งผลใหร้าคาของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้ามีการ

เปล่ียนแปลงอยา่งมีนัยส าคญั และเน่ืองจากสญัญาซ้ือขายล่วงหน้ามีการประเมินมลูค่าตามราคาตลาด

ทุกวัน ซ่ึงอาจจะท าใหร้าคาของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าปรับเพิ่มขึ้ นหรือลดลงอย่างมากโดยอาจจะ

เป็นไปในทิศทางเดียวกนัหรือตรงกนัขา้มกบัหลกัทรพัยท่ี์กองทุนไดล้งทุน  

ความเส่ียงซ่ึงเกิดจากการท่ีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีกองทุนลงทุนเพื่อป้องกันความเส่ียงมีการ

เคล่ือนไหวของราคาแตกต่างไปจากทิศทางท่ีกองทุนตั้งใจจะคุม้ครองความเส่ียง ตวัอยา่งเช่น กองทุนท่ี

มีการลงทุนในตราสารหน้ีและหรือตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ยอ่มไดร้บัผลกระทบจากความผันผวน

ของอตัราดอกเบ้ียและสภาวะตลาด ดงัน้ันในบางขณะท่ีผูจ้ดัการกองทุนตอ้งการลดความเส่ียงต่อความ

ผันผวนดังกล่าว ผูจ้ดัการกองทุนอาจท าการป้องกนัความเส่ียงโดยใชส้ญัญาซ้ือขายล่วงหน้าหรือตรา

สารอนุพนัธ ์อย่างไรก็ตาม ดชันีอา้งอิงส าหรบัสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าและตราสารอนุพนัธด์งักล่าวอาจ

มีอตัราความผนัผวนท่ีแตกต่างจากตราสารท่ีกองทุนถืออยู ่ทั้งน้ี บริษัทจดัการอาจลดความเส่ียงดา้นน้ี

ลงจากการท่ีผู ้จัดการกองทุนย่อมค านวณสัดส่วนในการป้องกันความเส่ียงเมื่อภาวการณ์ลงทุน

เปล่ียนแปลง เพื่อใหไ้ดส้ดัส่วนในการป้องกนัความเส่ียงท่ีเหมาะสมส าหรบักองทุนเพื่อสะทอ้นถึงการ

คาดการณข์องผูจ้ดัการกองทุน 
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ตารางสรุปอตัราสว่นการลงทุนของกองทุนรวม 

สว่นที ่1 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรือคู่สญัญา (single entity limit)  

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึ้ นไป 

  

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

แต่ต า่กว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS  ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ไม่เกิน 20% 

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

5.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN หรือศุกูก ท่ี

ผูอ้อกจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. 

ต่างประเทศท่ีไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ.ใน

ประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

5.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing 

5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหน้ีนอ้ย

กว่าหรือเท่ากบั 397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน และไม่ไดม้ี

ลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ีภาระผูกพนัตามตรา

สารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิ

สถาบนัการเงิน  

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  

5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่มแห่งประเทศไทย  

5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศ

ไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9 บล. 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

ไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะ

สูงกว่า 

1. 10%หรือ 

2. น ้าหนักของตราสารท่ีลงทุน

ใน benchmark + 5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

5.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ีมากกวา่ 

397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน ตอ้งขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบ

ของ regulated market 

6 ทรพัยสิ์นดงัน้ี 

6.1 ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขาย

หลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซ้ือ

ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนท่ีผู ้

ออกตราสารอยูร่ะหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุท่ีอาจ ท าใหม้ี

การเพิกถอนการเป็นหลกัทรพัยซ้ื์อขายใน SET หรือใน

ตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ)  

6.2 ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้ นไม่ว่าตาม

กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซ่ึงหุน้ของบริษัท

ดงักล่าวซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลกัทรพัยส์ าหรบั ผู ้

ลงทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขายหลกัทรพัย์

ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษทัท่ีอยู่ระหวา่งด าเนินการ

แกไ้ขเหตุท่ีอาจท าใหม้ีการเพิกถอนหุน้ออกจากการซ้ือขาย

ใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

6.3 หุน้ท่ีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบียนซ้ือขาย

ตาม 6.1 

6.4 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

6.4.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN หรือศุกูก

ท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสาร

น้ันในต่างประเทศ หรือผูอ้อกจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมาย

ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศท่ีไดร้บั

อนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิธพ.ในประเทศไทย) หรือเป็นตรา

สาร Basel III 

6.4.2 เป็นตราสารท่ีมลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

6.4.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาด

ซ้ือขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

6.4.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing  

6.4.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ีน้อย

กวา่หรือเท่ากบั 397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน และไม่ไดม้ี

ลกัษณะตาม 6.4.2.1 หรือ 6.4.2.2 ผูม้ีภาระผูกพนัตาม

ตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

6.4.2.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัรา

ใดจะสูงกว่า 

1. 10% หรือ 

2. น ้าหนักของทรพัยสิ์นท่ี

ลงทุนใน benchmark + 5%  
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

6.4.2.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทย

เป็นสมาชิก 

6.4.2.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านอง

เดียวกบับุคคลตามขอ้ 6.4.2.3.1 – 6.4.2.3.2 

6.4.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ีมากกวา่ 

397 วนันับแต่วนัท่ีลงทุน ตอ้งขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบ

ของ regulated market 

6.5 DW  

6.6 reverse repo 

6.7 OTC derivatives 

6.8 หน่วย infra หรือหน่วย property ท่ีมีลกัษณะครบถว้น

ดงัน้ี 

6.8.1 จดทะเบียนซ้ือขายหรืออยูใ่นระหว่าง IPO เพื่อการ

จดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผู ้

ลงทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขายหลกัทรพัย์

ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวท่ีอยูร่ะหว่าง

ด าเนินการแกไ้ขเหตุท่ีอาจท าใหม้ีการเพิกถอนหน่วย

ดงักล่าวออกจากการซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขาย

หลกัทรพัยต่์างประเทศ)  

6.8.2 เป็นหน่วยของกองทุนท่ีไม่ไดม้ีลกัษณะกระจายการ

ลงทุนในกิจการโครงสรา้งพื้ นฐานอสงัหาริมทรพัย ์หรือ

สิทธิการเช่า แลว้แต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทาง

ท่ีส านักงานก าหนด 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนท่ีมีลกัษณะ

กระจายการลงทุนในกิจการโครงสรา้งพื้ นฐาน 

อสงัหาริมทรพัย ์หรือสิทธิการเช่า แลว้แต่กรณี 

(diversified fund) ตามแนวทางท่ีส านักงานก าหนด และมี

ลกัษณะตาม 6.8.1 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

8 ทรพัยสิ์นอื่นนอกเหนือจากท่ีระบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อก

ตราสารหรือคูส่ญัญา แลว้แต่กรณี  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนรวม  

2. derivatives on organized exchange  
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สว่นที ่2 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)  

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยสิ์นของบริษทัทุกบริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่ม

กิจการเดียวกนัหรือการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทาง

การเงินกบับริษัทดงักล่าว  

  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี แลว้แต่ 

อตัราใดจะสูงกว่า 

(1) 25% หรือ 

(2) น ้าหนักของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนใน  

benchmark + 10% 

 หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั group limit  

                      1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนรวม  

                      2. derivatives on organized exchange 

สว่นที ่3 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยส์ิน (product limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติ

บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของ

นิติบุคคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย หรือคู่สญัญา ดงัน้ี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ น 

1.2 ธพ. 

1.3 บง. 

1.4 บค. 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

(ไม่รวมถึงทรพัยสิ์นท่ี กองทุนรวม ไดร้บัโอนกรรมสิทธ์ิมาจาก

คู่สญัญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ 

derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉล่ียในรอบปี

บญัชี เวน้แต่เป็น กองทุนรวม ท่ีมีอายุ

โครงการ < 1 ปี ใหเ้ฉล่ียตามรอบอายุ

กองทุน 

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั กองทุนรวม 

ท่ีอายุกองทุนคงเหลือ < 6 เดือน ทั้งน้ี 

เฉพาะ กองทุนรวม ท่ีมีอายุโครงการ 

> 1 ปี  

2 ทรพัยสิ์นดงัน้ี 

2.1 B/E P/N หรือ SN ท่ีมีเง่ือนไขหา้มเปล่ียนมือแต่กองทุน

ไดด้ าเนินการใหม้ีการรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารได้

ตามวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทุน

สามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได ้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการ

ฝากเกิน 12 เดือน  

2.3 total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนน้ี  

รวมกนัไม่เกิน 25% 

  

3 reverse repo  ไม่เกิน 25% 

4 securities lending  ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซ่ึงไดแ้ก่ ทรพัยสิ์นตามขอ้ 8 ของส่วนท่ี 1 : 

อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือ

คู่สญัญา (single entity limit)  

รวมกนัไม่เกิน 15% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

6 การกูย้มืเงินเพื่อประโยชน์ในการจดัการลงทุนและบริหาร

สภาพคล่อง 
ไม่เกิน 50% 

 7 derivatives ดงัน้ี 

7.1 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

การลดความเส่ียง (hedging) 

ไม่เกินมลูค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่ 

7.2 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพื่อการลดความ

เส่ียง (non-hedging) 

global exposure limit 

กรณีกองทุนมีการลงทุนแบบ

ซบัซอ้น 

จ ากดั net exposure ท่ีเกิดจาก

การ ลงทุนใน derivatives โดย

มลูค่าความเสียหายสูงสุด 

(value-at-risk : VaR) ของ

กองทุนรวมเมื่อค านวณดว้ยวธีิ 

Absolute VaR ตอ้งไม่เกิน 20% 

ของ NAV 

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน

รวมไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั product limit  

ทั้งน้ี การค านวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  
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ตารางแสดงค่าใชจ้า่ยทั้งหมดท่ีเรียกเก็บจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

ของรอบระยะเวลาตั้งแตว่นัท่ี 2 ตลุาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 อตัราตามโครงการ (2) เรียกเก็บจริง (2) 

ปี 62/63 

เรียกเก็บจริง (2) 

ปี 63/64 

1. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน(1) (รอ้ยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

1.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ไม่เกินรอ้ยละ 3.00 1.50 1.00 * 

1.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ยกเวน้ ยกเวน้ 

1.3. ค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน อตัราเท่ากบัคา่ธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนของกองทุนตน้ทางหรือ

ค่าธรรมเนียมการขายของกองทุนปลายทาง แลว้แต่อตัราใดสูงกว่า 

2. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน (ตามทีจ่า่ยจริง) 

2.1. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน อตัราท่ีนายทะเบียนก าหนด 

2.2. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน อตัราท่ีนายทะเบียนก าหนด 

2.3. ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน อตัราท่ีสถาบนัการเงินก าหนด 

2.4. ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัทจดัการ 

หรือนายทะเบียนด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นกรณี

พิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

อตัราตามท่ีจ่ายจริง 

3. ค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม(1) (รอ้ยละของมูลคา่ทรพัยส์ินสุทธิ)(3) 

3.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกินรอ้ยละ 3.2100  1.07 1.07 

3.2. ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกินรอ้ยละ 0.2675  0.03 0.03 

3.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกินรอ้ยละ 0.3210  0.04 0.04 

3.4. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ(4)
 ตามท่ีจ่ายจริง 0.01 0.00 

4. ค่าใชจ้า่ยในการโฆษณาและประชาสมัพนัธท์ี่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

4.1. ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกินรอ้ยละ 1.07  

ของจ านวนเงินทุน 

ของโครงการ 

- - 

4.2. ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกินรอ้ยละ 1.07 ของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

- - 

5. อตัราสว่นค่าใชจ้า่ยทั้งหมดตอ่มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ
(1)(5)

 

(รอ้ยละของมูลค่าทรพัยส์ินสทุธิ)(3) 

ไม่เกินรอ้ยละ 4.8685 1.15 1.14 

 

* บริษัทจดัการปรบัลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนเป็น 1.00% ตั้งแต่วนัท่ี 2 พ.ย. 2564 เป็นตน้ไป 

 

(1) บริษัทจดัการอาจเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดังกล่าวได ้โดยไม่เกินรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใชจ้่ายของรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปี นับแต่วนัท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยดงักล่าวเพิ่มข้ึน 

(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีหกัจากกองทุนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้  

(3) มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักมูลค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มูลค่าหน้ีสินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการ

จดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

(4) ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ไม่เกินรอ้ยละ 0.0107 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

(5) ไม่รวมค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจาการซ้ือขายหลกัทรพัย์ 
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้มืเงินและการก่อภาระผกูพนัของ 

กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก ์แอลโลเคชัน่ หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

 
 

 

 

รายงานสรุปจ  านวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 
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รายละเอียดและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนท่ีกองทุนลงทุน

หรือมีไวเ้ป็นรายตวั 

 

 

 

 

รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
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ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก ์แอลโลเคชัน่ หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย

กบัเกณฑม์าตรฐาน 

 

(1) ผลการด าเนินงานตามปีปฏิทินยอ้นหลงั  

                                  % ต่อปี 

ปี 2562* 2563 

ผลตอบแทนกองทุนรวม 3.36 0.06 

ผลตอบแทนตวัช้ีวดั** N/A N/A 

ความผนัผวน (Standard deviation) ของผลการด าเนินงาน 4.21 7.32 

ความผนัผวน (Standard deviation) ของตวัช้ีวดั** N/A N/A 

*ในปีท่ีกองทุนจดัตั้ง จะแสดงผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัจดัตั้งกองทุนจนถึงวนัท าการสุดทา้ยของปีปฏทิินน้ัน 

 

(2) ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

  ตั้งแตต่น้ปี 

(%) 

3 เดือน 

(%) 

6 เดือน 

(%) 

1 ปี 

(%) 

ตั้งแตจ่ดัตั้ง 

(% ตอ่ปี) 

ผลตอบแทนกองทุนรวม 2.43 -0.64 3.48 6.73 2.93 

ผลตอบแทนตวัช้ีวดั** N/A N/A N/A N/A N/A 

ความผนัผวน (Standard deviation)  

ของผลการด าเนินงาน 

5.54 6.13 5.61 5.28 6.37 

ความผนัผวน (Standard deviation)  

ของตวัช้ีวดั** 

N/A N/A N/A N/A N/A 

** กองทุนไม่มีดชันีช้ีวดั เน่ืองจากกองทุนน้ีลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีบริหารโดยใช้

กลยุทธ์ Risk-based methodology ซ่ึงกองทุนรวมต่างประเทศลงทุนในสินทรัพยห์รือกลุ่มสินทรัพยห์ลาย

ประเภท และจดัสรรน ้าหนักการลงทุนในสินทรพัยห์รือกลุ่มสินทรัพยโ์ดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อควบคุมความ

เส่ียงของพอรต์การลงทุนโดยรวม จึงไม่มีดชันีช้ีวดัท่ีเหมาะสมส าหรบักองทุนต่างประเทศน้ัน 

*** ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

**** เอกสารการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบับน้ี ไดจ้ัดท าขึ้ นตามมาตรฐานการวัดผลการ

ด าเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน 

 

กองทุนน้ีเคยมีผลขาดทุนสูงสุดท่ีเกิดข้ึนจริง (Maximum Drawdown)  ในช่วงเวลา 5 ปี (หรือนับตั้งแต่

จัดตั้งกองทุน ในกรณีท่ีกองทุนจัดตั้งมาไม่ถึง 5 ปี) จนถึงวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมา เท่ากับ  

-14.80% 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ทริสเรทติ้ ง จ  ากดั 

 

ทริสเรทต้ิงใชส้ัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและระยะยาว

จ านวน 8 อนัดบั โดยเร่ิมจาก AAA ซ่ึงเป็นอนัดบัเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็นอนัดบัต า่สุด โดยตราสาร

หน้ีระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้ นไป และแต่ละสญัลกัษณม์ีความหมายดงัน้ี 

 

AAA - อนัดบัเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงต า่ท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงิน

ต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ

ส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ   

     

AA - มีความเส่ียงต า่มาก บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูงมาก แต่

อาจไดร้ับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดับ

เครดิตท่ีอยูใ่นระดบั AAA   

     

A - มีความเส่ียงในระดบัต า่ บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูง แต่

อาจไดร้ับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดับ

เครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกว่า  

     

BBB - มีความเส่ียงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ใน

เกณฑ์ท่ีเพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ 

มากกว่า และอาจมีความสามารถในการช าระหน้ีท่ีอ่อนแอลงเมื่อเทียบกบัอนัดบัเครดิตท่ีอยู่ในระดบัสูง

กว่า  

     

อนัดบัเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อทา้ย เพื่อจ าแนกความแตกต่าง

ของคุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์ จ  ากดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวของตราสารหน้ี  แบ่งไดด้งัน้ี 

 

อนัดบัเครดิตในระดบัน่าลงทุน (Investment Grade) 

’AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุด และมีความเส่ียงต า่ท่ีสุด มีความสามารถในการช าระ

ดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูงสุด และไดร้ับผลกระทบน้อยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 

เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ  

 

‘AA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือสูงมาก และมีความเส่ียงต า่มาก มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย

และคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจไดร้ับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ

ส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบั AAA   

 

‘A’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือสูงและมีความเส่ียงต า่ มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงิน

ตน้ในเกณฑส์ูง แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ 

มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกว่า  

 

’BBB’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกบัตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัท่ีสูงกว่า 

มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินต้นในเกณฑ์ท่ีเพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการ

เปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการช าระหน้ี

ท่ีอ่อนแอลงเมื่อเทียบกบัอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกว่า อนัดบัเครดิตน้ีเป็นอนัดบัเครดิตต า่สุดในกลุ่ม

ของอนัดบัเครดิตในระดบัน่าลงทุน 

 

อนัดบัเครดิตสนับสนุน (Support Ratings 

‘1’ เทียบเท่ากบัการจดัอนัดบั ท่ีระดบั A- 

 

‘2’ เทียบเท่ากบัการจดัอนัดบั ท่ีระดบั BBB- 

 

อนัดบัเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อทา้ย เพื่อจ าแนกความแตกต่าง

ของคุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสั้นส าหรบัประเทศไทย 

 

F1(tha)  

แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการช าระหน้ีตามเง่ือนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อ

เปรียบเทียบกับผู ้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเช่ือถือ

ภายในประเทศซ่ึงก าหนดโดยฟิทช ์โดยอนัดบัความน่าเช่ือถือน้ีจะมอบใหส้ าหรบัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ี

มีความเส่ียง “น้อยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศเดียวกนั และโดยปกติแลว้จะ

ก าหนดใหก้บัตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค ้าประกนัโดยรฐับาล ในกรณีท่ีมีระดบัความน่าเช่ือถือสูง

เป็นพิเศษ จะมีสญัลกัษณ ์“+” แสดงไวเ้พิ่มเติมจากอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีก าหนด  

 

F2(tha)  

แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหน้ีตามเง่ือนไขทางการเงินตามก าหนดเวลาในระดบัท่ีน่าพอใจ

เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้อกตราสารหน้ีอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเช่ือถือ

ดงักล่าวยงัไม่อาจเทียบเท่ากบักรณีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสูงกว่า  

 

F3(tha)  

แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหน้ีตามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลาในระดับ

ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู ้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี 

ความสามารถในการช าระหน้ีดงักล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้ นไปตามความเปล่ียนแปลงในทางลบ

ในระยะสั้นมากกว่าตราสารท่ีไดร้บัการจดัการจดัอนัดบัท่ีสูงกว่า 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวส าหรบัประเทศไทย 

AAA (tha) 

’AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงสุดของอนัดับความน่าเช่ือถือภายในประเทศไทย ซ่ึงก าหนด

โดยฟิทชโ์ดยอนัดบัความน่าเช่ือถือน้ีจะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีมีความเส่ียง “น้อยท่ีสุด” เมื่อ

เปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแลว้จะก าหนดใหแ้ก่ตราสาร

ทางการเงินท่ีออกหรือค ้าประกนัโดยรฐับาล 

 

AA (tha) 

’AA’ แสดงถึงระดับความน่าเช่ือถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู ้ออกตราสารหรือตราสารอื่นใน

ประเทศไทย โดยระดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทางการเงินขั้นน้ีต่างจากผูอ้อกตราสารหรือตราสาร

หน้ีอื่นท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

 

A (tha) 

’A’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงเมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย 

อย่างไรก็ดี การเปล่ียนแปลงของสถานการณห์รือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถ

ในการช าระหน้ีโดยตรงตามก าหนดของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่าตราสารอื่นท่ีไดร้บัการจดั

อนัดบัความน่าเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกว่า 

 

BBB (tha) 

’BBB’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอื่นในประเทศไทย 

อย่างไรก็ดี มีความเป็นไปไดม้ากว่าการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมี

ผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหน้ีไดต้รงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่าน้ี

มากกว่าตราสารหน้ีอื่นท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกว่า 

 

เคร่ืองบ่งช้ีพิเศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต่้อจากอนัดบัความน่าเช่ือถือทุกอนัดบั เพื่อแยก

ความแตกต่างออกจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระดบัสากล เคร่ืองหมาย “+” หรือ “-“ อาจจะถูก

ระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเช่ือถือส าหรับประเทศหน่ึงๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดย

เปรียบเทียบกนัภายในอนัดับความน่าเช่ือถือขั้นหลัก ทั้งน้ี จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อทา้ยดังกล่าว

ส าหรบัอนัดบัความน่าเช่ือถืออนัดบั ”AAA(tha)” หรืออนัดบัท่ีต า่กว่า “CCC(tha)” ส าหรบัอนัดบัความ

น่าเช่ือถือในระยะยาว  
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือ Moody’s 

 

Aaa 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Aaa มีความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุดท่ีไดร้บัจาก Moody’s บริษัทผู้

ออกตราสารมีความสามารถในการช าระหน้ีสูงท่ีสุด 

 

Aa 

ตราสารท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ Aa แตกต่างจากตราสารท่ีได้รับการจัดอันดับความ

น่าเช่ือถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการช าระหน้ีสูงมาก 

  

A 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ A อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 

เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบมากกว่ากลุ่มท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงกว่า อยา่งไรก็ดี

บริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการช าระหน้ีสูง 

 

Baa 

ตราสารหน้ีท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดีการ

เปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะท าใหค้วามสามารถในการ

ช าระหน้ีของบริษัทผูอ้อกตราสารลดลง 

 

Ba 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Ba มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการช าระ

หน้ีน้อยกว่าตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัต า่กว่า อยา่งไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสาร

มีความเส่ียงจากความไม่แน่นอนในการด าเนินธุรกิจ การเงิน และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจ

ส่งผลใหบ้ริษัทผูอ้อกตราสารไม่สามารถช าระหน้ีได ้

 

B 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ B มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการช าระ

หน้ีมากกว่าตราสารท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ Ba แต่บริษัทผู ้ออกตราสารยังคงมี

ความสามารถในการช าระหน้ีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจ

ในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการช าระหน้ี หรือความตั้งใจในการช าระหน้ีของลูกหน้ี 

 

 

อนัดบัเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตวัเลข 1, 2 และ 3 ต่อทา้ย เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของ

อนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือ Moody’s 

 

Short-Term Bank Deposit Ratings  

การจดัอนัดบัเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย ์โดย Moody’s 

 

Moody’s ใชส้ญัลกัษณแ์สดงความสามารถในการช าระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์ดงัน้ี 

 

P-1  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตท่ี P-1 ส าหรบัเงินฝากน้ัน มีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตท่ีดี

มาก ตลอดจนมีความสามารถท่ีแขง็แกร่งมากในการช าระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 

P-2  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตท่ี P-2 ส าหรบัเงินฝากน้ัน มีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตท่ีดี 

และมีความสามารถท่ีแขง็แกร่งในการช าระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาท่ีเหมาะสม 

 

P-3  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตท่ี P-3 ส าหรบัเงินฝากน้ันจะมีสถานะคุณภาพดา้นเครดิต

ในระดับท่ียอมรับได ้และมีความสามารถท่ีเพียงพอต่อการช าระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาท่ี

เหมาะสม 

 

NP  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้ับการจดัอนัดับ “Not Prime”  ส าหรับเงินฝากน้ัน มีคุณภาพเครดิตต า่หรือน่า

กงัวลและมีความไม่แน่นอนในความสามารถในการช าระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือ Standard & Poor’s 

 

AAA 

ตราสารท่ีไดร้ับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ AAA มีความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุดท่ีไดร้ับจาก Standard & 

Poor’s บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการช าระหน้ีสูงท่ีสุด 

 

AA 

ตราสารท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ AA แตกต่างจากตราสารท่ีได้รับการจัดอันดับความ

น่าเช่ือถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการช าระหน้ีสูงมาก 

  

A 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ A อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 

เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบมากกว่ากลุ่มท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงกว่า อยา่งไรก็ดี

บริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการช าระหน้ีสูง 

 

BBB 

ตราสารหน้ีท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ BBB มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดีการ

เปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะท าใหค้วามสามารถในการ

ช าระหน้ีของบริษัทผูอ้อกตราสารลดลง 

 

BB  

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BB มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการช าระ

หน้ีน้อยกว่าตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัต า่กว่า อยา่งไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสาร

มีความเส่ียงจากความไม่แน่นอนในการด าเนินธุรกิจ การเงิน และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจ

ส่งผลใหบ้ริษัทผูอ้อกตราสารไม่สามารถช าระหน้ีได ้

 

B 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ B มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการช าระ

หน้ีมากกว่าตราสารท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ BB แต่บริษัทผู ้ออกตราสารยังคงมี

ความสามารถในการช าระหน้ีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจ

ในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการช าระหน้ี หรือความตั้งใจในการช าระหน้ีของลูกหน้ี 

 

อันดับเครดิตจาก AA ถึง CCC อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจ าแนกความ

แตกต่างของคุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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ค าเตือน/ขอ้แนะน า 

1. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงัน้ัน บลจ.กสิกรไทย จึงไม่มีภาระผูกพนั

ในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก ์แอลโลเคชัน่ หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย   

ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก ์แอลโลเคชัน่ หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย   

ไม่ไดข้ึ้ นอยูส่ถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบลจ.กสิกรไทย 

2. ผูส้นใจลงทุนควรศึกษาขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนใหเ้ขา้ใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเพื่อ

ใชอ้า้งอิงในอนาคต หากตอ้งการทราบขอ้มูลเพิ่มเติม ผูล้งทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูล

โครงการไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน 

3. ผูล้งทุนควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูข้ายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

4. การลงทุนยอ่มมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจลงทุน 

5. บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อบริษัทจดัการเช่นเดียวกบัท่ีบริษัทจดัการ

ลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อกองทุนตามหลกัเกณฑท่ี์ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก าหนด ทั้งน้ี ผูท่ี้สนใจจะลงทุนท่ีตอ้งการทราบขอ้มูลการลงทุนเพื่อบริษัทจดัการในรายละเอียด 

สามารถขอดูขอ้มลูไดท่ี้บริษัทจดัการ ตวัแทน และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6. บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุน

ดงักล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบ เพื่อท่ีบริษัทจดัการจะสามารถก ากบัและดูแลการซ้ือขายหลกัทรพัย์

ของพนักงานได ้

7. ผูล้งทุนสามารถตรวจดูขอ้มูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลท่ี

เกี่ยวขอ้ง (connected person) และการลงทุนตามอัตราส่วนท่ีก าหนดในวตัถุประสงคก์ารลงทุน 

เป็นต้น ได้ท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

8. ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก ์แอลโลเคชัน่ หา้มขายผู ้ลงทุนรายย่อย   เมื่อมี

ความเขา้ใจในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าและควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึง

ประสบการณก์ารลงทุน วตัถุประสงคก์ารลงทุน และฐานะทางการเงินของผูล้งทุน 

9. หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 3 ส่วน คือ ส่วนสรุปขอ้มูลส าคัญ ส่วนขอ้มูล

กองทุนรวม  และส่วนรบัรองความถูกตอ้ง 

10. การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงว่า

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้ับรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุน 

หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

 

http://www.sec.or.th/


 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนรวมส ำหรบัผูล้งทุนสถำบนัและผูล้งทุนรำยใหญ่พิเศษเทำ่นั้น 

 

กองทุนรวมที่มีควำมเสี่ยงสูงหรือมีควำมซบัซอ้น 

 

 

 

 

 

 

 

รำยละเอียดโครงกำรจดักำร 

กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก ์แอลโลเคชัน่ หำ้มขำยผูล้งทุนรำยยอ่ย 
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หนังสือช้ีชวนฉบบัน้ีรวบรวมโดยใชข้อ้มลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

 

 

 

 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 3 ส่วน คือ ส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ส่วนขอ้มลูกองทุนรวม และส่วน

รบัรองความถูกตอ้ง ทั้งน้ี ผูส้นใจลงทุนควรรอ้งขอหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญัจากบริษัทจดัการหรือผูข้าย

หน่วยลงทุน โดยผูส้นใจลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั อาทิ วตัถุประสงคแ์ละ

นโยบายการลงทุน ความเส่ียง และค าเตือน เป็นตน้ ก่อนตดัสินใจลงทุน 
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ค ำจ  ำกดัควำม / ค ำนิยำม :  

“กฎหมาย ก.ล.ต.” หมายถึง พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  

“กองทุน/กองทุนเปิด/กองทุนรวม” หมายถึง กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก ์แอลโลเคชัน่ หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย  

“กลุ่มกิจการ” หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีท่ีสภาวชิาชีพบญัชีก าหนดเกี่ยวกบัการจดัท างบ

การเงินรวม  

“คณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายถึง คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

“ค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน” หมายถึง เงินสด เช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จา่ยเงิน การหกับญัชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีการอื่นใดท่ีบริษัท

จดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนยอมรบั โดยค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีไม่ใช่เงินสดน้ัน บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุน

การขายหน่วยลงทุนจะตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จา่ยเงิน การหกับญัชีเงินฝากธนาคารหรือวิธีการอื่น

ใดไดภ้ายในวนัท าการถดัจากวนัสุดทา้ยของระยะเวลาเสนอขาย  

“โครงการ” หมายถึง โครงการจดัการกองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก ์แอลโลเคชัน่ หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย  

“จองซ้ือ” หมายถึง จองซ้ือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก  

“ตลาดหลกัทรพัย”์ หมายถึง ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

“นายทะเบียน” หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน  

“บริษัทจดัการ” หมายถึง บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั  

“ผูดู้แลผลประโยชน์” หมายถึง ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน  

“ผูถื้อหน่วยลงทุน” หมายถึง ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  

“ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน” หมายถึง ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนของกองทุน ซ่ึงเป็นผูท่ี้ไดร้บัใบอนุญาตจาก

กระทรวงการคลงัใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรพัย ์(Broker) การคา้หลกัทรพัย ์(Dealer) 

และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์(Underwriter) ทั้งในส่วนของหลกัทรพัยท์ัว่ไป หรือหลกัทรพัยท่ี์จ ากดัเฉพาะหน่วยลงทุน 

แลว้แต่กรณี  

“ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น” หมายถึง ผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ  

“ผูล้งทุนสถาบนั” ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุน

สถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้งทุนรายใหญ่ ไดแ้ก่ผูล้งทุนดงัต่อไปน้ี  

(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย  

(2) ธนาคารพาณิชย ์ 

(3) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ น  

(4) บริษัทเงินทุน  

(5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ 

(6) บริษัทหลกัทรพัย ์ 

(7) บริษัทประกนัวินาศภยั  

(8) บริษัทประกนัชีวิต  

(9) กองทุนรวม  

(10) กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริษทัหลกัทรพัยร์บัจดัการเงินทุนของผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ผูล้งทุนรายใหญ่ หรือผูล้งทุนตาม 

(1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (24)  

(11) กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
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(12) กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  

(13) กองทุนประกนัสงัคม  

(14) กองทุนการออมแห่งชาติ  

(15) กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน  

(16) ผูป้ระกอบธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าดว้ยสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  

(17) สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ  

(18) สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก  

(19) ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

(20) นิติบุคคลประเภทบรรษัท  

(21) นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (1) ถึง (20) ถือหุน้รวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละเจ็ดสิบหา้ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมด  

(22) ผูล้งทุนต่างประเทศซ่ึงมีลกัษณะเดียวกบัผูล้งทุนตาม (1) ถึง (21)  

(23) ผูจ้ดัการกองทุน หรือผูจ้ดัการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ย

หลกัเกณฑเ์กี่ยวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน  

(24) ผูล้งทุนอื่นใดตามท่ีส านักงานประกาศก าหนด  

“ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ” ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการก าหนดบทนิยามผู้

ลงทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้งทุนรายใหญ่ ไดแ้ก่ผูล้งทุนดงัต่อไปน้ี  

(1) นิติบุคคลท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี  

(ก) มีส่วนของผูถื้อหุน้ตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ ตั้งแต่ 200 ลา้นบาทขึ้ นไป  

(ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัยห์รือสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าตั้งแต่ 40 ลา้นบาทขึ้ นไป หรือในกรณีท่ีนับรวมเงินฝาก

แลว้มีเงินลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าวตั้งแต่ 80 ลา้นบาทขึ้ นไป  

ทั้งน้ี ใหพ้ิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้  

(2) บุคคลธรรมดาซ่ึงนับรวมกบัคู่สมรสแลว้มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี  

(ก) มีสินทรพัยสุ์ทธิตั้งแต่ 70 ลา้นบาทขึ้ นไป ทั้งน้ี สินทรพัยด์งักล่าวไม่นับรวมมลูคา่อสงัหาริมทรพัยซ่ึ์งใชเ้ป็นท่ีพกัอาศยั

ประจ าของบุคคลน้ัน  

(ข) มีรายไดต่้อปีตั้งแต่ 10 ลา้นบาทขึ้ นไป หรือในกรณีท่ีไม่นับรวมกบัคู่สมรสแลว้ มรีายไดต่้อปีตั้งแต่ 7 ลา้นบาทขึ้ นไป  

(ค) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัยห์รือสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าตั้งแต่ 25 ลา้นบาทขึ้ นไป หรือในกรณีท่ีนับรวมเงินฝาก

แลว้มีเงินลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าวตั้งแต่ 50 ลา้นบาทขึ้ นไป  

“ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน” หมายถึง ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ซ่ึงเป็น

ผูท่ี้ไดร้บัใบอนุญาตจากกระทรวงการคลงัใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทนายหน้าซื้ อขายหลกัทรพัย ์(Broker) การคา้

หลกัทรพัย ์(Dealer) และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์(Underwriter) ทั้งในส่วนของหลกัทรพัยท์ัว่ไป หรือหลกัทรพัยท่ี์จ ากดั

เฉพาะหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี  

“ผูส้อบบญัชี” หมายถึง ผูส้อบบญัชีของกองทุน  

“มติพิเศษ” หมายถึง มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อ

หน่วยลงทุนซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงส่ง

หนังสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

“มติเสียงขา้งมาก” หมายถึง มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วย

ลงทุนซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงส่ง
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หนังสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

“มลูค่าหน่วยลงทุน” หมายถึง มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนหารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดตาม

ทะเบียนหน่วยลงทุน เมื่อส้ินวนัท่ีค านวณน้ัน โดยค านวณตามหลกัสากล เป็นตวัเลขทศนิยม 5 ต าแหน่งและตดัต าแหน่งท่ี 

5 ท้ิง  

“มลูค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน” หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทุนท่ีตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ท้ิงและปัด

ทศนิยมต าแหน่งท่ี 4 ขึ้ น  

“ระยะเวลาเสนอขาย” หมายถึง ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน  

“ราคาเสนอขายครั้งแรก” หมายถึง ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีเสนอขายภายในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกตามมลู

ค่าท่ีตราไวข้องหน่วยลงทุนซ่ึงจะตอ้งบวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี)  

“ราคาขายหน่วยลงทุน” หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีค านวณจากมลูค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้ านวณราคาขาย

หน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท าการขายน้ัน บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี)  

“ราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน” หมายถึง ราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีค านวณจากมลูค่าหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท า

การรบัซื้ อคืนน้ัน หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี)  

“วนัท าการ” หมายถึง วนัเปิดท าการปกติของบริษัทจดัการ  

“วนัหยุดท าการของกองทุนต่างประเทศ” หมายถึง วนัหยุดท าการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุน

ต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม วนัหยุดท าการของบริษทัจดัการในต่างประเทศ 

วนัหยุดท าการของประเทศ/ตลาดหลกัทรพัยท่ี์กองทุนลงทุน วนัหยุดท าการของตลาดหลกัทรพัยท่ี์กองทุนต่างประเทศจด

ทะเบียนซ้ือขาย วนัหยุดท าการของตวัแทนรบัค าสัง่ซ้ือขาย และ/หรือ วนัหยุดท าการท่ีบริษัทจดัการจะประกาศเพิ่มเติม  

“วนัท าการซ้ือขาย” หมายถึง วนัท าการปกติของบริษัทจดัการ โดยไม่นับรวมวนัหยุดท าการของกองทุนต่างประเทศ  

“ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรพัย”์ หมายถึง ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรพัยซ่ึ์งจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

“สถาบนัการเงิน” หมายถึง สถาบนัการเงินตามกฎหมายดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงิน  

“สมาคม” หมายถึง สมาคมบริษัทจดัการลงทุน  

“สมุดบญัชีแสดงสิทธิ” หมายถึง สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

“สัง่ขายคืน” หมายถึง สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในวนัท าการรบัซื้ อคืน  

“สัง่ซ้ือหน่วยลงทุน” หมายถึง สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาเสนอขาย โดยบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วย

ลงทุนไดร้บัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจากผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและไดร้บัค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแลว้  

“สัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน” หมายถึง สัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในวนัท าการซ้ือขาย  

“ส่ืออิเล็กทรอนิกส”์ หมายถึง เอทีเอ็ม ระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท ์อินเทอรเ์น็ต หรือส่ืออิเล็กทรอนิกสอ์ื่นใดอยา่ง

ใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งท่ีบริษัทจดัการสามารถใชส้ าหรบัรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได้  

“ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

“หน่วยลงทุน” หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน  

“หนังสือช้ีชวน” หมายถึง หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน  
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ค าอธิบายศพัทเ์ร่ืองการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายค ายอ่และความหมายของค ายอ่ รวมถึงค าศพัทท่ี์ปรากฏ

ในหวัขอ้ประเภทและอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย ์ 

ค ำศพัท ์ ค ำอธิบำยศพัท ์

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีท่ีสภาวชิาชีพบญัชี

ก าหนดใหจ้ดัท างบการเงินรวม 

“กองทุนฟ้ืนฟู” กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินตามกฎหมายว่า

ดว้ยธนาคารแห่งประเทศไทย 

“กองทุนรวม 

พนัธบตัรเอเชีย” 

กองทุนรวมอีทีเอฟท่ีตั้งขึ้ นเพื่อส่งเสริมการพฒันาตลาดพนัธบตัร 

สกุลเงินทอ้งถ่ินในภูมิภาคตามโครงการจดัตั้งกองทุนพนัธบตัรเอเชีย

ระยะท่ีสอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของท่ีประชุม 

กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and 

Pacific Central Banks (EMEAP) 

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย (Accredited Investor Mutual 

Fund) 

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวจ้น

ครบก าหนดอายุของทรพัยสิ์น หรือครบอายุของรอบ 

การลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม 

“กองทุน CIS 

ต่างประเทศ” 

กองทุนท่ีจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงมีลกัษณะเป็นโครงการ

ลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั้งน้ี  

ไม่ว่ากองทุนดงักล่าวจะจดัตั้งในรูปบริษัท ทรสัต ์หรือรปูอื่นใด 

แต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน infra กองทุน private equity ท่ี

จดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ท่ีจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัโครงสรา้งพื้ นฐานของ

ประเทศต่าง ๆ ซ่ึงไดแ้ก่ 

1. กองทุนโครงสรา้งพื้ นฐานท่ีจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์หรือตามกฎหมายว่าดว้ย 

ทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2. กองทุนโครงสรา้งพื้ นฐานต่างประเทศท่ีจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมาย 

ต่างประเทศซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะ 

ท านองเดียวกบักองทุนรวมโครงสรา้งพื้ นฐานตาม 1. ทั้งน้ี  

ไม่ว่ากองทุนโครงสรา้งพื้ นฐานดงักล่าวจะจดัตั้งในรปูบริษัท  

ทรสัต ์หรือรปูอื่นใด 

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 
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“กองทุน private equity” กิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ท่ีอาจจดัตั้งขึ้ นในรูปของบริษัท 

ทรสัต ์หรือรปูแบบอื่นใด และมลีกัษณะของกิจการ 

อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1. กิจการเงินร่วมลงทุนท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ 

ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการก าหนด 

การจดัการเงินทุนของกิจการเงินร่วมลงทุนท่ีไม่ถือเป็น 

การประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทุน 

ส่วนบุคคล 

2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมีลกัษณะ 

ครบถว้นดงัน้ี 

(ก) มีวตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุนร่วมกนัของผูล้งทุนตั้งแต่  

2 รายขึ้ นไป ทั้งน้ี ตอ้งมิไดเ้ป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์ 

จากการจัดการทรัพยสิ์นส่วนตัวของบุคคลใดหรือ 

กลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ  

(ข) มีการมอบหมายใหบุ้คคลหน่ึงบุคคลใดเป็นผูจ้ดัการ 

เงินทุนและทรพัยสิ์นท่ีเกิดจากเงินทุน 

(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเขา้ท าสญัญา 

การลงทุนในหุน้หรือการสนับสนุนทางการเงินท่ี 

ก่อใหเ้กิดสิทธิในการไดม้าซึ่งหุน้ของกิจการน้ันใน 

ภายหลงั โดยมีส่วนในการก ากบัดูแลแผนธุรกิจ  

การด าเนินงานหรือการปรบัปรุงการด าเนินงาน  

หรือการด าเนินการอื่นใดในลกัษณะท่ีสะทอ้น 

ถึงการมบีทบาทต่อการด าเนินธุรกิจของกิจการดงักล่าว 

“กองทุน property” กองทรพัยสิ์นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัอสงัหาริมทรพัยซ่ึ์งอยูใ่นรูปแบบ 

อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

1. กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท่ี์อยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์

2. ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท่ี์จดัตั้งขึ้ นตาม 

กฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

“กองทุน UI” กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ  

(Ultra Accredited Investor Mutual Fund) 

“การลดความเส่ียง” การลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้ นจากการลงทุนโดยการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน 

derivatives ท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

1. ไม่มีวตัถุประสงคเ์พื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งก าไร (speculate) 
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2. มีผลใหค้วามเส่ียงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

3. เป็นการลดความเส่ียงทัว่ไปและความเส่ียงเฉพาะของ 

ทรพัยสิ์นท่ีตอ้งการลดความเส่ียง 

4. สามารถลดความเส่ียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

“โครงการ” โครงการจดัการกองทุนรวม 

“เงินฝากหรือ 

ตราสารเทียบเท่า 

เงินฝาก” 

ทรพัยสิ์นดงัน้ี 

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื่นท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบั

เงินฝาก  

2. สลากออมทรพัยท่ี์ออกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคาร 

เพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

3. สลากออมสินพิเศษท่ีออกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคาร 

ออมสิน  

“เงินฝากอิสลาม” ขอ้ตกลงท่ีเป็นไปตามหลกัชะรีอะฮ ์(Shariah) และมีลกัษณะท่ี

เทียบเคียงไดก้บัเงินฝาก โดยคู่สญัญาท่ีเทียบเคียงไดก้บัผูฝ้ากสามารถ

เรียกคืนเงินตน้จากคู่สญัญาฝ่ายท่ีเทียบเคียงไดก้บั 

ผูร้บัฝากไดเ้ต็มจ านวน ณ เวลาใด ๆ 

“ดชันีกลุ่มสินคา้ 

โภคภณัฑ”์ 

ดชันีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นสินคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

“ดชันีเงินเฟ้อ” ดชันีท่ีจดัท าขึ้ นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสะทอ้นอตัราเงินเฟ้อ 

“ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน” ตราสารทางการเงินท่ีมีเง่ือนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้ 

“ตราสารภาครฐัไทย” ตราสารดงัน้ี 

1. ตัว๋เงินคลงั  

2. พนัธบตัรรฐับาล หรือพนัธบตัร ธปท.  

3. พนัธบตัร B/E P/N ศุกูก หรือหุน้กู ้ท่ีกระทรวงการคลงัหรือ 

กองทุนฟ้ืนฟูเป็นผูม้ีภาระผูกพนั 

“ตราสารภาครฐั 

ต่างประเทศ” 

ตราสารท่ีมีรูปแบบท านองเดียวกบัตราสารภาครฐัไทย 

ท่ีรฐับาลต่างประเทศ กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรือหน่วยงาน

ของรฐับาลต่างประเทศ หรือองคก์ารระหวา่งประเทศ เป็นผูอ้อกหรือผู ้

ค ้าประกนั แต่ไม่รวมถึงตราสารท่ีออกโดย 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของประเทศน้ัน 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบนัการเงินไม่ว่า 

ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ท่ีมีการอา้งอิงจาก 

หลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลสถาบนัการเงินของ Basel Committee  

on Banking Supervision (Basel III) 
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“ตลาดซ้ือขาย 

หลกัทรพัยต่์างประเทศ” 

ศูนยก์ลางหรือเครือขา่ยใด ๆ ท่ีจดัใหม้ีขึ้ นเพื่อการซ้ือขายหลกัทรพัยใ์น

ต่างประเทศ โดยมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

1. มีการรวบรวมค าเสนอซ้ือเสนอขายหลกัทรพัยจ์าก 

ผูเ้สนอซ้ือหลายรายและผูเ้สนอขายหลายราย 

2. มีการก าหนดหลกัเกณฑห์รือจดัใหม้ีระบบ ซึ่งก าหนดเกี่ยวกบั 

วิธีการในการซ้ือขายหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการล่วงหน้า โดย 

ผูใ้หบ้ริการไม่อาจใชดุ้ลยพินิจในการจดัการซ้ือขาย 

เป็นประการอื่น และผูเ้สนอซ้ือเสนอขายยนิยอมท่ีจะผูกพนั 

ตามหลกัเกณฑห์รือระบบน้ัน 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย ์

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์

“บง.” บริษัทเงินทุน 

“บล.” บริษัทหลกัทรพัย ์

“บลจ.” บล. ท่ีไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภท 

การจดัการกองทุนรวม หรือการจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทท่ีมีหลกัทรพัยท่ี์ไดร้บัการจดทะเบียนหรือไดร้บัการอนุญาตใหท้ า

การซ้ือขายไดใ้น SET 

“บริษัทยอ่ย” บริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีเกี่ยวกบัการจดัท า 

งบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมท่ีมีการจดัท า 

และเปิดเผยล่าสุด ทั้งน้ี หากไมม่ีงบการเงินรวมใหพ้ิจารณา 

ตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีปรากฏในบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ล่าสุด 

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชีเกี่ยวกบัการจดัท า 

งบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมท่ีมีการจดัท า 

และเปิดเผยล่าสุด ทั้งน้ี หากไมม่ีงบการเงินรวมใหพ้ิจารณา 

ตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีปรากฏในบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ล่าสุด 

“แบบ filing” แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

“ใบแสดงสิทธิ 

ในผลประโยชน์” 

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรพัยอ์า้งอิง 

ซ่ึงก าหนดใหเ้ป็นหลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการ 

ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการก าหนด 

ประเภทหลกัทรพัยเ์พิ่มเติม (ฉบบัท่ี 6) 
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“ผูม้ีภาระผูกพนั” ผูท่ี้มีภาระผูกพนัในการช าระหน้ีตามตราสารทางการเงินในฐานะ 

ผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ า้ประกนั แลว้แต่

กรณี 

“ศูนยซ้ื์อขาย 

derivatives” 

ศูนยซ้ื์อขายดงัน้ี 

1. ศูนยซ้ื์อขาย derivatives ท่ีไดร้บัใบอนุญาตตามกฎหมาย 

ว่าดว้ยสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

2. ศูนยซ้ื์อขาย derivatives ซ่ึงจดัตั้งขึ้ นและใหบ้ริการไดต้าม 

กฎหมายต่างประเทศและไดร้บัการยอมรบัจากส านักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศ 

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ 

กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน 

ท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั  

และกองทุนส่วนบุคคล 

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรพัยสิ์นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัโครงสรา้งพื้ นฐาน 

ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

1. กองทุนโครงสรา้งพื้ นฐานท่ีจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายว่าดว้ย 

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือตามกฎหมายว่าดว้ย 

ทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2. กองทุนโครงสรา้งพื้ นฐานต่างประเทศท่ีจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมาย  

ต่างประเทศซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะ 

ท านองเดียวกบักองทุนโครงสรา้งพื้ นฐานตาม 1. ทั้งน้ี ไม่ว่า 

จะจดัตั้งในรปูบริษัท ทรสัต ์หรือรูปอื่นใด 

“หน่วย private equity” หน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) อนัไดแ้ก่ หุน้ ใบทรสัต ์

ตราสารหรือหลกัฐานแสดงสิทธิในทรพัยสิ์น  

ของกิจการเงินร่วมลงทุนอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี ทั้งน้ี  

ไม่ว่ากิจการดงักล่าวจะจดัตั้งขึ้ นในรูปของบริษัท ทรสัต ์ 

หรือรปูแบบอื่นใด 

1. กิจการเงินร่วมลงทุนท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ 

ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการก าหนด 

การจดัการเงินทุนของกิจการเงินร่วมลงทุนท่ีไม่ถือเป็น 

การประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทุน 

ส่วนบุคคล 
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2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมีลกัษณะ 

ครบถว้นดงัน้ี 

(ก) มีวตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุนร่วมกนัของผูล้งทุนตั้งแต่  

2 รายขึ้ นไป ทั้งน้ี ตอ้งมิไดเ้ป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์ 

จากการจัดการทรัพยสิ์นส่วนตัวของบุคคลใดหรือ 

กลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ  

(ข) มีการมอบหมายใหบุ้คคลหน่ึงบุคคลใดเป็นผูจ้ดัการ 

เงินทุนและทรพัยสิ์นท่ีเกิดจากเงินทุน 

(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเขา้ท าสญัญา 

การลงทุนในหุน้หรือการสนับสนุนทางการเงินท่ี 

ก่อใหเ้กิดสิทธิในการไดม้าซึ่งหุน้ของกิจการน้ันใน 

ภายหลงั โดยมีส่วนในการก ากบัดูแลแผนธุรกิจ  

การด าเนินงานหรือการปรบัปรุงการด าเนินงาน  

หรือการด าเนินการอื่นใดในลกัษณะท่ีสะทอ้น 

ถึงการมบีทบาทต่อการด าเนินธุรกิจของกิจการดงักล่าว 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรพัยสิ์นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัอสงัหาริมทรพัยซ่ึ์งอยูใ่นรปู

แบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

1. กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท่ี์อยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศ 

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์

2. ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท่ี์จดัตั้งขึ้ นตาม 

กฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

“หุน้กูร้ะยะสั้น” หุน้กูท่ี้มีก าหนดเวลาช าระหน้ีไมเ่กิน 270 วนันับแต่วนัท่ีออกหุน้กู ้

“B/E” ตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตวัช้ีวดัของกองทุน ซ่ึงเป็นดชันีหรือองคป์ระกอบของดชันี 

ท่ีมีการเผยแพร่อยา่งกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบาย 

การลงทุนของกองทุนน้ัน 

“CIS operator” บุคคลดงัน้ี 

1. บลจ.ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือ 

2. ผูท้ าหน้าท่ีบริหารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“concentration limit” อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมส่ีวนไดเ้สียในกจิการ 

ท่ีลงทุน 

“counterparty limit” อตัราส่วนการลงทุนท่ีคู่สญัญา 
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“CRA” สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating Agency) ท่ีไดร้บัความ

เห็นชอบจากส านักงาน เวน้แต่ท่ีก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ 

ในภาคผนวก 5 ส่วนท่ี 5 

“credit derivatives” derivatives ท่ีมีลกัษณะเป็นการเคล่ือนยา้ยความเส่ียงดา้นเครดิต 

ของทรพัยสิ์นท่ีไดร้บัการประกนัความเส่ียงจากคู่สญัญาฝ่ายหน่ึง 

ไปยงัคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงตามมาตรฐานสากล โดยคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงซ่ึงมี

ภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งช าระเงินใหแ้ก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึง 

เมื่อเกิดเหตุการณท่ี์มีผลต่อการช าระหน้ี (credit event) ของทรพัยสิ์นท่ี

ไดร้บัการประกนัความเส่ียง จะไดร้บัผลตอบแทน 

หรือค่าธรรมเนียมส าหรบัการมภีาระผูกพนัดงักล่าว 

“credit event”  เหตุการณท่ี์เกี่ยวขอ้งกบัความสามารถในการช าระหน้ีตามท่ีระบุใน

ขอ้ตกลงของตราสารหรือสญัญา 

“credit rating” อนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีจดัท าโดย CRA ซ่ึงเป็นการประเมิน

ความสามารถในการช าระหน้ีตามตราสารหรือสญัญา 

“currency risk” ความเส่ียงดา้น FX 

“delta” อตัราเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหรือสญัญา  

กบัราคา underlying ของตราสารหรือสญัญา แลว้แต่กรณี 

“derivatives” สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

“derivatives on  

organized exchange” 

derivatives ท่ีซ้ือขายในศูนยซ้ื์อขาย derivatives 

“discount rate” อตัราส่วนลดของหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีมีการลงทุนท่ีจะใช ้

ในการค านวณมลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารน้ัน 

“DW” ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

“foreign REIT” กองทรสัตห์รือกองอสงัหาริมทรพัยท่ี์จดัตั้งขึ้ นตาม 

กฎหมายต่างประเทศซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุน 

ในอสงัหาริมทรพัยห์รือในกิจการท่ีประกอบธุรกิจ 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ทั้งน้ี ไม่ว่ากองทรสัตห์รือ 

กองดงักล่าวจะจดัตั้งในรปูบริษทั ทรสัต ์หรือรปูอื่นใด 

“FX” อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง (Greater Mekong  

Subregion) ซ่ึงไดแ้ก่ ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐัประชาธิปไตย

ประชาชนลาว สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์สาธารณรฐัสงัคมนิยม

เวียดนาม และสาธารณรฐัประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยนูนาน)  
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“group limit” อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ โดยการน าอตัราส่วนการ

ลงทุนในแต่ละบริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกิจการ 

มาค านวณรวมกนั 

“guarantor rating” อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูม้ีภาระผูกพนัในฐานะผูร้บัรอง  

ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ้าประกนั 

“international scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัท่ีใชเ้ปรียบเทียบระหว่าง

ประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดบัท่ีสามารถลงทุนได ้ 

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปในครั้งแรก (Initial 

Public Offering) 

“issue rating” อนัดบัความน่าเช่ือถือของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น 

“issuer rating” อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสารหรือคูส่ญัญา 

“market price” มลูค่าตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัท่ีใชเ้ปรียบเทียบ

ภายในประเทศ 

“NAV” มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มลูค่าการลงทุนสุทธิในทรพัยสิ์นไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือ 

โดยออ้มผ่านการลงทุนในตราสารหรือสญัญาท่ีใหผ้ลตอบแทนโดย

อา้งอิงอยูก่บัทรพัยสิ์น ซ่ึงเป็นผลใหก้องทุนมีความเส่ียง 

ในทรพัยสิ์นน้ัน 

“Non-retail MF” กองทุนรวมท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผูล้งทุนประเภทสถาบนั ซ่ึง

อยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย

หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู ้

ลงทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อ 

ผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

“notional amount” มลูค่าตามหน้าสญัญาของ derivatives 
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“obligation” ประเภทและลกัษณะของทรพัยสิ์นท่ีขอ้ตกลงตาม credit derivatives 

อา้งอิงถึง (obligation category & obligation characteristics) 

“options” สญัญาท่ีมีลกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า” ใน

มาตรา 3 แห่งพระราชบญัญติัสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

“OTC derivatives” derivatives ซ่ึงซ้ือขายนอกศูนยซ้ื์อขาย derivatives  

“P/N” ตัว๋สญัญาใชเ้งิน (Promissory Note) 

“portfolio duration” อายุเฉล่ียของทรพัยสิ์นท่ีลงทุน ซ่ึงไดจ้ากการค านวณ 

ค่าตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น 

“PVD” กองทุนส ารองเล้ียงชีพ (Provident Fund) 

“regulated market” 

  

  

  

“repo” 

ศูนยก์ลางท่ีจดัช่องทางการส่ือสารระหว่างผูค้า้เพื่อใหเ้กิดการเจรจา

ต่อรองซ้ือขายตราสารระหว่างกนัได ้รวมทั้งใหข้อ้มลูต่าง ๆ ท่ีเกีย่วกบั

ตราสารน้ัน โดยศูนยก์ลางดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของทางการ

หรือหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีก ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีมี

ลกัษณะท านองเดียวกบัหลกัทรพัย ์

ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน (repurchase agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป (retail Mutual Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซ้ือโดยมสีญัญาขายคืน (reverse repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกิจการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์

(Securities Borrowing and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

“SET” ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

“share warrants” ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

“single entity limit” อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคูส่ญัญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

“sovereign rating” อนัดบัความน่าเช่ือถือระดบัประเทศของประเทศท่ีผูอ้อกตราสาร 

มีถ่ินท่ีอยู ่ซ่ึงเป็นการประเมินความเส่ียงในการผิดนัดช าระหน้ี 

ของรฐับาลของประเทศน้ัน 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) 
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“TSFC” บล. ท่ีไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภท 

การใหสิ้นเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์(Securities Finance Corporation) 

ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ้(Transferable 

Subscription Right) 

“underlying” สินคา้ ตวัแปร หรือหลกัทรพัยอ์า้งอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges 

 

 

1. ช่ือ ประเภท และอำยขุองโครงกำรจดักำรกองทุนรวม :  

 

1.1. ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก ์แอลโลเคชัน่ หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย  

 

1.2. ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) :  K Global Risk Allocation Fund Not for Retail Investors  

 

1.3. ช่ือยอ่ :  K-GLAM-UI  

 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด  

 

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั้ง  

 

1.6. การก าหนดอายุโครงการ :  ไม่ก าหนด  

 

1.7. อายุโครงการ : -  ปี -  เดือน -  วนั  

 

1.8. อายุโครงการถึงวนัท่ี (กรณีก าหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : -  

 

1.9. เง่ือนไข (อายุโครงการ) :  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทุนภายในระยะเวลา 15 วนั นับตั้งแต่วนัท่ีจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม ในกรณีท่ี

จ าหน่ายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกไดต้ า่กวา่ 200 ลา้นบาท  

 

1.10. ลกัษณะโครงการ :  กองทุนรวมท่ีเสนอขายผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ  

 

1.11. ลกัษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  
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2. จ  ำนวนเงินทุนของโครงกำรจดักำรกองทุนรวม มูลคำ่ที่ตรำไว ้จ  ำนวน ประเภท รำคำของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขำย 

:  

 

2.1. จ านวนเงินทุนของโครงการ : 30,000,000,000.00 บาท  

 

2.1.1. จ านวนเงินทุนของโครงการเร่ิมตน้ : 5,000,000,000.00 บาท  

 

2.2. เง่ือนไข (จ านวนเงินทุนของโครงการ) :  

บริษัทจดัการอาจจะด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทุนของกองทุนตามเง่ือนไขท่ีกฎหมาย ก.ล.ต.ก าหนด โดยถือวา่ไดร้บัมติจาก

ผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้  

 

2.3. มลูค่าท่ีตราไวต่้อหน่วย : 10.0000 บาท  

 

2.4. จ านวนหน่วยลงทุน : 3,000,000,000.0000 หน่วย  

 

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท  

 

2.6. มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครั้งแรก : 500.00 บาท  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

2.7. มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครั้งถดัไป : 500.00 บาท  

รายละเอียดเพิ่มเติม :    

 

2.8. มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ขายคืน : 500.00 บาท  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

2.9. จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต่าของการสัง่ขายคืน : ไม่ก าหนด  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

2.10. มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ : 50.00 บาท  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

2.11. จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ : ไม่ก าหนด  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :  
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ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายครั้งแรก : 10 บาท บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการซ้ือ

ขายหลกัทรพัย ์(ถา้มี)  

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้มลูค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือหรือสัง่ขายคืนหรือมลูค่าคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ใหก้บัผู ้

สัง่ซ้ือหรือผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูค่าการซ้ือหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วย

ลงทุน ตามช่องทางการซ้ือขายหรือตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการอาจก าหนดขึ้ น เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน โดย

บริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบ ตามวธีิการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศก าหนด 

 

3. วตัถปุระสงคข์องโครงกำรจดักำรกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบำยกำรลงทุน ลกัษณะ

พิเศษ กำรลงทุนในตำ่งประเทศ กำรลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ ประเภทและอตัรำสว่นกำรลงทุนในหลกัทรพัย์

หรือทรพัยส์ินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  

 

3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

กองทุนมีวตัถุประสงคท่ี์จะตอบสนองผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษท่ีมีความเขา้ใจในทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน

และรบัความเส่ียงไดสู้งมากกวา่ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนเหมาะสมกบัผูล้งทุนท่ีมุ่งหวงัผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีบริหารโดยใชก้ลยุทธ ์Risk-based asset allocation ซ่ึงกองทุนรวมต่างประเทศจะ

ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหน้ี ทรพัยสิ์นทางเลือก หรือหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นใดใน

ต่างประเทศ  

 

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม  

 

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม : 

 

- ตราสารทุน : ไม่ก าหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารทุน 

- ตราสารหน้ี : ไม่ก าหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารหน้ี 

- สินคา้โภคภณัฑ ์: ไม่ก าหนดสดัส่วนการลงทุนในสินคา้โภคภณัฑ ์

- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย/์REITs : ไม่ก าหนดสดัส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

อสงัหาริมทรพัย/์REITs 

- กองทุนรวมโครงสรา้งพื้ นฐาน : ไม่ก าหนดสดัส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสรา้งพื้ นฐาน 

 

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพิเศษ :  

 

- กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) 

 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนแบบมีความเส่ียงต่างประเทศ  
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3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้มี) :   

ในการจดัการกองทุน บริษัทจดัการอาจกูย้มืเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืนในนามกองทุนรวมเพื่อ

ประโยชน์ในการจดัการลงทุนของกองทุนไดต้ามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

 

3.6. การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน  

3.6.1 วตัถุประสงคข์องการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า : ท่ีมิไดม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อลดความเส่ียง (Non-Hedging)  

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบซบัซอ้น  

3.6.2 วิธีการในการค านวน Global Exposure limit : VaR approach  

สมมติฐานท่ีใชใ้นการค านวณ : 

1. ระดบัความเช่ือมัน่ (confidence level) รอ้ยละ 99.00  

2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) ) 20.00 วนัท าการ  

3. ขอ้มลูยอ้นหลงัท่ีใชใ้นการ (observation period) ไมต่ า่กว่า 250.00 วนัท าการ  

ประเภทของ VaR ท่ีบริษัทจดัการใชใ้นการบริหารและควบคุมความเส่ียง : Absolute VaR  

ไม่เกิน 20.00% ของ NAV  

 

วิธีการวดัมลูค่าความเส่ียงดา้นตลาด : Historical Simulation  

 

3.7. การลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน  

 

3.8. กลยุทธก์ารบริหารกองทุน (Management Style) :  อื่น ๆ  

- มุ่งลงทุนในกองทุนต่างประเทศท่ีบริหารกองทุนเพื่อควบคุมความเส่ียงของพอรต์การลงทุนโดยรวม  

 

 

3.9. ดชันีช้ีวดั/อา้งอิง (Benchmark) :   

หมายเหตุ: 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงดชันีช้ีวดัในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจดัการเหน็ควรและเหมาะสม ซ่ึงอยู่

ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนท่ีก าหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอยา่งชดัเจน

ถึงวนัท่ีมีการเปล่ียนดชันีช้ีวดั ค าอธิบายเกี่ยวกบัดชันีช้ีวดั และเหตุผลในการเปล่ียนดชันีช้ีวดัดงักล่าวตามวธีิการท่ี

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ภายในเวลาท่ีผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์

จากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทุนได ้ 

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงดชันีช้ีวดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบริษัท

จดัการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกบัมาตรฐานการวดัผลการ

ด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปล่ียนแปลงดชันีช้ีวดัในการใชเ้ปรียบเทียบในกรณีท่ีผูจ้ดัท าดชันีของดชันีช้ีวดั

ไม่ไดจ้ดัท าหรือเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าวอีกต่อไป และ/หรือกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศเปล่ียนแปลงดชันีช้ีวดั บริษัท
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จดัการจะแจง้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าตามวธีิการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ภายในเวลาท่ีผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทุนได ้ 

 

3.10. ลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น  

 

3.11. รายละเอียดเกี่ยวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพิเศษ :  

กองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงสูงหรือมีความซบัซอ้น 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

• กองทุนจะลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้ นไป โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อย

กว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยมีนโยบายท่ีจะน าเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน 

CIS ต่างประเทศประเภทกองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมผสม กองทุนรวมตราสารหน้ี กองทุนรวมทรพัยสิ์นทางเลือก 

เช่น กองทุนรวมสินคา้โภคภณัฑ ์เป็นตน้ และ/หรือกองทุนรวมประเภทอื่นๆ ซึ่งจดัตั้งหรือออกโดยผูอ้อกหลกัทรพัยใ์น

ประเทศต่างๆทัว่โลก รวมถึงตราสารของกองทุนอสงัหาริมทรพัยต่์างประเทศ (REITs) และ/หรือหน่วยของกองทุน

โครงสรา้งพื้ นฐานต่างประเทศ และ/หรือหน่วยของกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) โดยสามารถปรบัเปล่ียนสดัส่วนการลงทุนใน

หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศไดต้ามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน  

• ส าหรบัการลงทุนส่วนท่ีเหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้ง ตราสารทุน ตราสารกึง่หน้ีกึ่งทุน ตราสารหน้ี เงิน

ฝาก หรือหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นทั้งในและต่างประเทศท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต.  

• กองทุนและกองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กวา่ท่ีสามารถลงทุนได ้(Non – 

Investment Grade) และตราสารหน้ีท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) ทั้งในและต่างประเทศ อยา่งไรก็

ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์มิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) เวน้แต่เป็นหุน้ท่ี

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยส์ัง่รบัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงผูอ้อกหุน้ดงักล่าว

อยูร่ะหว่างการด าเนินการกระจายการถือหุน้รายยอ่ยตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยการรบัหุน้

สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนได ้ 

• อยา่งไรก็ตาม กองทุนจะไม่ท าธุรกรรมการขายหลกัทรพัยท่ี์ตอ้งยมืหลกัทรพัยม์าเพื่อการส่งมอบ (short sale) หรือท า

ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน (repo) เพื่อประโยชน์ในการจดัการลงทุน  

• กองทุนอาจกูย้มืเงินเพื่อประโยชน์ในการจดัการลงทุนไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 50 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

• กองทุนและกองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note หรือ SN) และอาจ

ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 

Management) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนใหสู้งขึ้ น หรือเพือ่ลดค่าใชจ้า่ยของกองทุน 

รวมถึงกองทุนอาจจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการ

กองทุน  

• ทั้งน้ี การด ารงอตัราส่วนการลงทุนท่ีระบุไวข้า้งตน้จะไม่น ามาบงัคบัใชใ้นช่วงระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัท่ีจดทะเบียน 

ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทุน และช่วงระยะเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการจ าหน่ายทรพัยสิ์นของกองทุนเน่ืองจากไดร้บัค าสัง่

ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน จ านวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกินกว่า 10 วนัท าการ  

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร ์
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(Feeder Fund) หรือเป็นกองทุนรวมท่ีมีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรพัยต่์างประเทศได ้หรือสามารถ

กลบัมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) โดยไม่ท าใหร้ะดบัความเส่ียงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้ น 

ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนซ่ึงขึ้ นอยูก่บัสถานการณต์ลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อ

หน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 60 วนั ก่อนด าเนินการ

เปล่ียนแปลงประเภทกองทุนดงักล่าว โดยประกาศผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ  

• ในกรณีท่ีกองทุนรวมต่างประเทศท่ีกองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก ์แอลโลเคชัน่ หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย เขา้ไปลงทุน มี

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ี

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(1) มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ ณ วนัใดวนัหน่ึงลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนอื่นดงักล่าว  

(2) ยอดรวมของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมต่างประเทศดงักล่าวลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการใดติดต่อกนั 

คิดเป็นจ านวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมต่างประเทศน้ัน  

กองทุนรวมต่างประเทศดงักล่าว ใหห้มายถึงเฉพาะกองทุนท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศก าหนด  

ในกรณีท่ีกองทุนรวมต่างประเทศท่ีกองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก ์แอลโลเคชัน่ หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย เขา้ไปลงทุนมีมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิลดลงในลกัษณะดงักล่าวบริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

(1) แจง้เหตุท่ีกองทุนรวมต่างประเทศมีมลูค่าทรพัยสิ์นลดลง พรอ้มแนวทางการด าเนินการโดยค านึงถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสุด

ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถื้อหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่

วนัท่ีปรากฏเหตุ  

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

(3) รายงานผลการด าเนินการใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท่ีด าเนินการแลว้

เสร็จ  

(4) เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัการด าเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท่ี้สนใจจะลงทุนเพื่อใหผู้ท่ี้สนใจจะลงทุนรบัรูแ้ละ

เขา้ใจเกี่ยวกบัสถานะของกองทุนรวม  

ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะด าเนินการใหบุ้คลากรท่ีเกี่ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัการด าเนินการดงักล่าวดว้ย  

ทั้งน้ี ระยะเวลาในการด าเนินการตามขอ้ (2) บริษัทจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ 

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรือมีประกาศแกไ้ข

หรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะหรืออตัราส่วนการลงทุนของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น บริษัท

จดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเปล่ียนแปลงประเภทหรือลกัษณะหรืออตัราส่วนการลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศฯ ฉบบั

ใหม่ โดยถือว่าไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 

ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในกองทุนต่างประเทศ และกองทุนต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจดัการบางส่วนเพื่อเป็น

ค่าตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนน าเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจดัการจะ

ด าเนินการใหเ้งินจ านวนดงักล่าวตกเป็นทรพัยสิ์นของกองทุน 

ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในประเทศ :  

ส่วนท่ี 1 : ตราสาร TS (transferable securities)  

ส่วนท่ี 2 : ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS หน่วย Infra และหน่วย property  

ส่วนท่ี 3 : ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  
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ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo)  

ส่วนท่ี 5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending)  

ส่วนท่ี 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives  

ส่วนท่ี 7 : ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity  

 

ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในตำ่งประเทศ :  

ส่วนท่ี 1 : ตราสาร TS (transferable securities)  

ส่วนท่ี 2 : ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS หน่วย Infra และหน่วย property  

ส่วนท่ี 3 : ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo)  

ส่วนท่ี 5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending)  

ส่วนท่ี 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives  

ส่วนท่ี 7 : ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity  

 

อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น เพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :  

กองทุนมีการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่น หรือหาดอกผลโดยวธีิอื่นเพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวม 

ตามท่ีประกาศก าหนด ยกเวน้อตัราส่วนการลงทุน ดงัต่อไปน้ี  

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปล่ียนแปลงอตัราส่วน

การลงทุน บริษัทจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศท่ีแกไ้ขดว้ย  

 

อตัรำสว่นกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญำ (single entity limit)  

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัรำสว่น (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึ้ นไป 

  

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment 

grade แต่ต า่กว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS  ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ไม่เกิน 20% 

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

5.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN หรือศุกูก 

ท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. 

ต่างประเทศท่ีไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ.ใน

ประเทศไทย 

ไม่เกนิอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะ

สูงกว่า 

1. 10%หรือ 
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5.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

5.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing 

5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหน้ี

น้อยกว่าหรือเท่ากบั 397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน และ

ไม่ไดม้ีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ีภาระผูกพนั

ตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิ

สถาบนัการเงิน  

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร  

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  

5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่มแห่งประเทศไทย  

5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่ง

ประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9 บล. 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

5.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ี

มากกว่า 397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน ตอ้งขึ้ นทะเบียน

หรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

2. น ้าหนักของตราสารท่ีลงทุน

ใน benchmark + 5% 

  

6 ทรพัยสิ์นดงัน้ี 

6.1 ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขาย

หลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลาด

ซ้ือขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสาร

ทุนท่ีผูอ้อกตราสารอยูร่ะหวา่งด าเนินการแกไ้ขเหตุท่ี

อาจ ท าใหม้ีการเพิกถอนการเป็นหลกัทรพัยซ้ื์อขายใน 

SET หรือในตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ)  

6.2 ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้ นไม่ว่าตาม

กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซ่ึงหุน้ของ

บริษัทดงักล่าวซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลกัทรพัย์

ส าหรบั ผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขาย

หลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทท่ีอยู่

ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุท่ีอาจท าใหม้ีการเพิกถอน

รวมกนัไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัรา

ใดจะสูงกว่า 

1. 10% หรือ 

2. น ้าหนักของทรพัยสิ์นท่ี

ลงทุนใน benchmark + 5%  
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หุน้ออกจากการซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขาย

หลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

6.3 หุน้ท่ีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบียนซ้ือขาย

ตาม 6.1 

6.4 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

6.4.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN หรือศุ

กูกท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย

ตราสารน้ันในต่างประเทศ หรือผูอ้อกจดัตั้งขึ้ นตาม

กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 

ต่างประเทศท่ีไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจธพ.ใน

ประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 

6.4.2 เป็นตราสารท่ีมลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

6.4.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือใน

ตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

6.4.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing  

6.4.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ี

น้อยกวา่หรือเท่ากบั 397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน และ

ไม่ไดม้ีลกัษณะตาม 6.4.2.1 หรือ 6.4.2.2 ผูม้ีภาระ

ผูกพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

6.4.2.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.4.2.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศ

ไทยเป็นสมาชิก 

6.4.2.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะ

ท านองเดียวกบับุคคลตามขอ้ 6.4.2.3.1 – 6.4.2.3.2 

6.4.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ี

มากกว่า 397 วนันับแต่วนัท่ีลงทุน ตอ้งขึ้ นทะเบียนหรือ

อยูใ่นระบบของ regulated market 

6.5 DW  

6.6 reverse repo 

6.7 OTC derivatives 

6.8 หน่วย infra หรือหน่วย property ท่ีมีลกัษณะ

ครบถว้นดงัน้ี 

6.8.1 จดทะเบียนซ้ือขายหรืออยูใ่นระหว่าง IPO เพื่อ

การจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลกัทรพัย์

ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขาย

หลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวท่ี

อยูร่ะหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุท่ีอาจท าใหม้ีการเพิก
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ถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซ้ือขายใน SET หรือใน

ตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ)  

6.8.2 เป็นหน่วยของกองทุนท่ีไม่ไดม้ีลกัษณะกระจาย

การลงทุนในกจิการโครงสรา้งพื้ นฐานอสงัหาริมทรพัย ์

หรือสิทธิการเช่า แลว้แต่กรณี (diversified fund) ตาม

แนวทางท่ีส านักงานก าหนด 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนท่ีมี

ลกัษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสรา้งพื้ นฐาน 

อสงัหาริมทรพัย ์หรือสิทธิการเช่า แลว้แต่กรณี 

(diversified fund) ตามแนวทางท่ีส านักงานก าหนด 

และมีลกัษณะตาม 6.8.1 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

8 ทรพัยสิ์นอื่นนอกเหนือจากท่ีระบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 

(SIP) 

รวมกนัไม่เกิน 5% 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรือคูส่ญัญา 

แลว้แต่กรณี  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนรวม  

2. derivatives on organized exchange 

อตัรำสว่นกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (group limit)  

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัรำสว่น (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยสิ์นของบริษทัทุกบริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่ม

กิจการเดียวกนัหรือการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทาง

การเงินกบับริษัทดงักล่าว  

  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี แลว้แต่

อตัราใดจะสูงกว่า 

(1) 25% หรือ 

(2) น ้าหนักของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนใน

benchmark + 10% 

 หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนรวม  

2. derivatives on organized exchange 
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อตัรำสว่นกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมประเภททรพัยส์ิน (product limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัรำสว่น (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ี

นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาใน

ต่างประเทศของนิติบุคคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จา่ย 

หรือคู่สญัญา ดงัน้ี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้ง

ขึ้ น 

1.2 ธพ. 

1.3 บง. 

1.4 บค. 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

(ไม่รวมถึงทรพัยสิ์นท่ี กองทุนรวม ไดร้บัโอนกรรมสิทธ์ิมา

จากคู่สญัญาตาม reverse repo หรือ securities lending 

หรือ derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉล่ียในรอบปี

บญัชี เวน้แต่เป็น กองทุนรวม ท่ีมีอายุ

โครงการ < 1 ปี ใหเ้ฉล่ียตามรอบ

อายุกองทุน 

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั กองทุนรวม 

ท่ีอายุกองทุนคงเหลือ < 6 เดือน ทั้งน้ี 

เฉพาะ กองทุนรวม ท่ีมีอายุโครงการ 

> 1 ปี  

2 ทรพัยสิ์นดงัน้ี 

2.1 B/E P/N หรือ SN ท่ีมีเง่ือนไขหา้มเปล่ียนมือแต่

กองทุนไดด้ าเนินการใหม้ีการรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งใน

ตราสารไดต้ามวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไข

ใหก้องทุนสามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได ้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลา

การฝากเกิน 12 เดือน  

2.3 total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนน้ี  

รวมกนัไม่เกิน 25% 

  

3 reverse repo  ไม่เกิน 25% 

4 securities lending  ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซ่ึงไดแ้ก่ ทรพัยสิ์นตามขอ้ 8 ของส่วนท่ี 1 : 

อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือ

คู่สญัญา (single entity limit)  

รวมกนัไม่เกิน 15% 

  

6 การกูย้มืเงินเพื่อประโยชน์ในการจดัการลงทุนและ

บริหารสภาพคล่อง 

ไม่เกิน 50% 

7 derivatives ดงัน้ี 

7.1 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

การลดความเส่ียง (hedging) 

ไม่เกินมลูค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่ 

7.2 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพื่อการลด

ความเส่ียง (non-hedging) 

global exposure limit 

กรณีกองทุนมีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

จ ากดั net exposure ท่ีเกิดจากการ 
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ลงทุนใน derivatives โดยมลูค่าความ

เสียหายสูงสุด (value-at-risk : 

VaR) ของกองทุนรวมเมื่อค านวณ

ดว้ยวิธี Absolute VaR ตอ้งไม่เกิน 

20% ของ NAV 

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ กองทุนรวมไม่มีขอ้ก าหนด

เกี่ยวกบั product limit 

  

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :  

ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

 

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน :  

 

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่นท่ีจะลงทุนในประเทศ :  

เป็นไปตามประกาศ  

 

3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่นท่ีจะลงทุนในต่างประเทศ :  

เป็นไปตามประกาศ  

 

3.14. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น เพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวม :  

 

อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น เพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : เป็นไป

ตามประกาศ และกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้น้ีจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามท่ีประกาศก าหนด  

 

4. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี  

 

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี  

 

4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
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5. กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก :  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  

- Internet 

- บริษัทจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน 

 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  

สามารถดูขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือเวบ็ไซต ์บลจ.  

 

6. กำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครั้งแรก :  

 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั้งแรก :  

- Internet 

- บริษัทจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน 

- หกับญัชี 

 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั้งแรก :  

สามารถดูขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือเวบ็ไซต ์บลจ.  

 

6.3. การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน :  

ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า  

 

7. กำรรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

 

7.1. ช่องทางการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน :  

- Internet 

- บริษัทจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน 

 

7.2. รายละเอียดช่องทางการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

สามารถดูขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือเวบ็ไซต ์บลจ.  
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7.3. วิธีการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน :  

- แบบดุลยพินิจของผูล้งทุน 

 

7.4. รายละเอียดวิธีการรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน โดยมีมลูค่าขัน้ต า่ในการสัง่ขายคืนตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ อยา่งไร

ก็ตาม บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการใหท้ ารายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีมลูค่าขัน้ต า่นอ้ยกว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการใน

บางกรณีได ้เพื่อรองรบัรายการส่งเสริมการขายและบริการต่างๆของบริษัทจดัการ โดยขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

 

การช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้าย

คืนภายใน 5 วนัท าการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท าการท่ีค านวณราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน มลูคา่หน่วยลงทุนและราคา

หน่วยลงทุน โดยมิใหนั้บรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในท านอง

เดียวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเกีย่วขอ้งในต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา 

บริษัทจดัการจะช าระเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื่นใดท่ีบริษัท

จดัการยอมรบัเพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็นตน้ ทั้งน้ี กรณีท่ีบริษัทจดัการจดัให้

มีช่องทางการรบัช าระเงินค่าขายคืนเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทราบล่วงหนา้ในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

7.5. ระยะเวลาในการรบัซื้ อคืน :  ทุกวนัท าการซ้ือขาย  

 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรบัซื้ อคืน :  

บริษัทจดัการจะเปิดรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วนันับจากวนัท่ีจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นของโครงการเป็น

กองทุนเปิดกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบรอ้ยแลว้ โดยบริษัทจดัการจะระบุวนัเร่ิมท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน

ภายหลงัระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั โดยบริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายและรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะท าการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเร่ิมท าการของบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อ

คืนหน่วยลงทุนถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย รวมทั้งอาจท าการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนผ่านโทรสาร เอทีเอ็ม 

ระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท ์อินเทอรเ์น็ต และส่ืออิเล็กทรอนิกสอ์ื่นใด  

ส าหรบัการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดร้บัหลงัเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซ้ือขายใด บริษัทจดัการจะท า

รายการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนน้ันในวนัท าการรับซื้ อคืนถดัไป  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงระยะเวลาในการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน และอาจก าหนดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนตอ้งส่ง

ค าสัง่ขายคืนล่วงหน้าโดยการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะตอ้งเป็นการใหป้ระโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน และถือวา่ไดร้บัมติจากผู้

ถือหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเปล่ียนแปลงระยะเวลาในการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนและในกรณีท่ีบริษัท

จดัการจะก าหนดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนตอ้งส่งค าสัง่ขายคืนล่วงหน้า บริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบถึงการ

เปล่ียนแปลงล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัโดยจะติดประกาศท่ีส านักงานของบริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนและท่ีเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ  
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7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า  

 

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

   

7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

8. กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

 

8.1. ช่องทางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

- Internet 

- บริษัทจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน 

 

8.2. รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

สามารถดูขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือเวบ็ไซต ์บลจ.  

 

9. กำรช ำระคำ่รบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื่นแทน บริษัทจดัการจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้ าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทน

เงินได ้

 

10. กำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการอาจเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดม้ีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน

ของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเขา้เหตุดงัต่อไปน้ี โดย

ไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล หรือ  

(ข) มีเหตุท่ีท าใหก้องทุนไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดงักล่าวอยู่

นอกเหนือการควบคุมของบริษทัจดัการ  

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบวา่ ราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน

ไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

 

การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งตน้ บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
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(ก) เล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนน้ัน เวน้แต่

ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเล่ือนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวธีิการใด ๆ โดยพลนั  

(ค) แจง้การเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน พรอ้มทั้งจดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการไดร้บัความ

เห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรบัรองขอ้มลูของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ต่อส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได ้ 

(ง) ในระหว่างการเล่ือนก าหนดช าระคา่ขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว บริษัท

จดัการจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยจะช าระคา่ขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัท่ีส่งค าสัง่ขายคืนก่อนหลงั  

 

11. กำรไม่ขำยไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมสัง่ :  

เง่ือนไข ขอ้จ ากดั การไม่ขาย ไม่รบัซื้ อคืน ไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ 

บริษัทจดัการตอ้งจดัใหม้ีแนวทางการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง และเคร่ืองมือบริหารสภาพคล่อง 

เพื่อใหส้ามารถบริหารกองทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส าหรบักองทุนซ่ึงมีความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

 

กองทุนมีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ดงัน้ี  

- กำรด ำเนินกำรในกรณีท่ีผูอ้อกตรำสำรหน้ีหรือลกูหน้ีตำมสิทธิเรียกรอ้งผิดนดัช ำระหน้ี หรือตรำสำรท่ีลงทุนประสบ

ปัญหำขำดสภำพคล่องหรือไมส่ำมำรถจ ำหน่ำยไดด้ว้ยรำคำที่สมเหตสุมผล (side pocket) 

บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง 

หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวม

เพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

 

- กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือกำรหยดุรบัค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วย

ลงทุน (suspension of dealings)  

บริษัทจดัการสามารถด าเนินการไดสู้งสุดไม่เกิน 1 วนัท าการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษทัจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา่จ าเป็นตอ้งระงบัการซ้ือขาย

หน่วยลงทุน โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเน่ืองจากเหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี 

1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

2. ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

3. มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม 

 

อน่ึง การไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

(suspension of dealings) ใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู ้

ลงทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 
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ทั้งน้ี การไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

(suspension of dealings) ดว้ยเหตุอื่น ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทน.11/2564 เร่ือง 

หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภท

สถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏเิสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัน้ี  

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่การสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ หรือมี

ผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีท่ีเมื่อบริษัทจดัการพบว่าบริษัทจดัการจะ

ไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) ได ้ 

2. ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนมิไดม้ีลกัษณะตามบทนิยามของผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษตามท่ีประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

3. กรณีท่ีเอกสารหรือขอ้มลูท่ีบริษัทจดัการไดร้บัจากผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริงหรือไม่ครบถว้น  

4. กรณีท่ีบริษัทจดัการเกิดขอ้สงสยัว่าการซ้ือหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน หรือ

การสนับสนุนการก่อการรา้ย หรืออาจมีลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียงกฎหมายต่างๆ เป็นตน้  

5. บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏเิสธค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในบางกรณีตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร เช่น ในกรณีท่ีบริษัท

จดัการเห็นวา่การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อใหเ้กิดผลเสียหายแก่กองทุน 

ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวสิยัหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท่ี์ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด เป็นตน้ ทั้งน้ี เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถื้อหน่วย

ลงทุน และช่ือเสียงหรือความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการเป็นหลกั  

6. กองทุนมีวตัถุประสงคท่ี์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงคท่ี์จะไม่เสนอขาย

หน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยูใ่น

สหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้ง

หุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ นและด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา กองทุนจึงขอสงวนสิทธิในการท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ

กองทุนใหก้บับุคคลดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรบัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนชัว่คราวตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะแจง้

ใหผู้ล้งทุนทราบกอ่นการใชสิ้ทธิท่ีจะปิดรบัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศท่ีส านักงานของบริษัทจดัการและ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุน หรือแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบบนเวบ็ไซตบ์ริษัทจดัการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตาม

ความเหมาะสม 

 

12. กำรหยดุขำยหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

เป็นไปตามประกาศ  
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13. เง่ือนไขและขอ้จ  ำกดัในกำรจดัสรรและกำรโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการจดัสรรและโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ใน

กรณีดงัต่อไปน้ี  

1. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการจดัสรรหรือการโอนในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของ

กองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษทัจดัการโดยไม่จ าเป็นตอ้ง

แจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

2. ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนั หรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด เวน้แต่

เป็นการโอนทางมรดก  

3. การจดัสรรและโอนหน่วยลงทุนส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหนา้ท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้  

4. ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นตามท่ีก าหนดในขอ้ 13 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน ในส่วนขอ้ผูกพนั

ระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการ 

 

14. กำรจำ่ยเงินปันผล :  

 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย  

 

 

14.2. หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล :  

 

14.3. ก าหนดเวลา วิธีการ และขอ้จ ากดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

 

15. ค่ำธรรมเนียมและคำ่ใชจ้ำ่ยท่ีเรียกเก็บจำกกองทุนรวมและผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน :  

 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีประมาณการไดท่ี้เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :  

 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 4.8685 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุนรวม  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
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15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม :  

 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 3.2100 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

หกัมลูค่าหน้ีสินทั้งหมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.2675 ต่อปีของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุนรวม หกัมลูคา่หน้ีสินทั้งหมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม

นายทะเบียน ทั้งน้ี ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ดงักล่าวไดร้วมค่าธรรมเนียมการรบัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศแลว้  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.3210 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ

ของกองทุนรวม หกัมลูค่าหน้ีสินทั้งหมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และ

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน :  

ไม่มี  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย :  

ไม่มี  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ1.0700ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  
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รายละเอียดเพิ่มเติม :  

(1) ค่าใชจ้า่ยเพื่อวตัถุประสงคใ์นการเสนอหน่วยลงทุนครั้งแรก ซ่ึงจะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใชจ้่ายเกิดขึ้ นตาม

จ านวนท่ีจ่ายจริง โดยในทางบญัชีจะตดัจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉล่ียเท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาท่ีจะไดร้ับประโยชน์

จากค่าใชจ้า่ยน้ัน ไดแ้ก่  

(ก) ค่าใชจ้า่ยในการจดัท าโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ค่าส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ ์การจดัอบรมเผยแพร่ความรู ้ค่าใชจ้า่ยดา้น

การตลาด ตลอดจนการจดัสมัมนาแนะน ากองทุน ทั้งน้ี ค่าใชจ้า่ยขา้งตน้รวมกนัจะไม่เกินรอ้ยละ 1.07 (รวม

ภาษีมลูค่าเพิ่ม) ของจ านวนเงินทุนของโครงการ  

(ข) ค่าใชจ้า่ยหรือคา่ธรรมเนียมท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการจดัตั้งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม และค่าใชจ้า่ยต่าง 

ๆ ท่ีเกิดขึ้ นจากการปฏบิติัตามกฎหมาย ก.ล.ต.  

(ค) ค่าใชจ้า่ยท่ีเกี่ยวกบัท่ีปรึกษากฎหมาย  

(ง) ค่าแปลเอกสารท่ีเกี่ยวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุน เช่น หนังสือรบัทราบความเส่ียงจากการลงทุน เป็นตน้  

(จ) ค่าใชจ้่ายอนัเกี่ยวเน่ืองจากการลงทุนในต่างประเทศและการมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน เช่น ค่าใชจ้า่ยใน

การเปิดบญัชีเพื่อการลงทุน คา่ใชจ้่ายในการจดัท าสญัญา คา่โทรศพัทท์างไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าแปลเอกสารเป็น

ภาษาต่างประเทศ หรือค่าใชจ้่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้ง เป็นตน้  

 

(2) ค่าใชจ้า่ยเพื่อการด าเนินงานของกองทุนซ่ึงจะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใชจ้า่ยเกิดขึ้ นตามจ านวนท่ีจา่ยจริง โดย

ในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายของกองทุนเฉล่ียเท่ากนัทุกวนัหรือตดัจา่ยครั้งเดียวทั้งจ านวนตามระยะเวลาท่ีจะไดร้บั

ผลประโยชน์จากค่าใชจ้่ายน้ันหรือในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดค่าใชจ้่ายดงักล่าวขึ้ น ไดแ้ก่  

(ก) ค่าใชจ้า่ยในการจดัท าโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ค่าส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ ์การจดัอบรมเผยแพร่ความรู ้ค่าใชจ้า่ยดา้น

การตลาด ตลอดจนการสมัมนาแนะน ากองทุน ทั้งน้ี ค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งตน้รวมกนัจะไม่เกินรอ้ยละ 1.00 หรือ 1.07 

(รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

(ข) ค่าใชจ้า่ยท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชห้รืออา้งอิงดชันีหลกัทรพัย ์เคร่ืองหมายการคา้ และ/หรือเคร่ืองหมายบริการของตลาด

หลกัทรพัย ์และ/หรือของผูค้ านวณและประกาศดชันี (Index Provider)  

(ค) ค่าใชจ้า่ยในการสอบบญัชีซ่ึงรวมถึงการตรวจสอบทรพัยสิ์นท่ีอยูใ่นประเทศและต่างประเทศ ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 

ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นจากการปฏบิติัตามค าสัง่ หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม  

(ง) ค่าจดัท า จดัพิมพแ์ละจดัส่งใบแจง้ผลการแสดงความจ านง ใบแจง้ผลการจดัสรรหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการจดัท าและ

จดัพิมพ ์ค าขอเปิดบญัชีกองทุน ใบแสดงความจ านงเพื่อจองซ้ือหน่วยลงทุน ใบจองซ้ือหน่วยลงทุน ค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน บตัรตวัอยา่งลายมือช่ือ หนังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเอกสารท่ีเกีย่วขอ้ง ค่าจดัท า จดัพิมพ ์

และจดัส่งหนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาสน์ถึงผูถื้อหน่วยลงทุน  

(จ) ค่าจดัท า จดัพิมพ ์และจดัส่งเอกสารท่ีเกี่ยวกบัการแกไ้ขเปล่ียนแปลงโครงการ ค่าใชจ้่ายในการลงประกาศใน

หนังสือพิมพ ์การจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน การขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้ นจากการปฏบิติัตาม

กฎหมาย ก.ล.ต.  

(ฉ) ค่าจดัท า ค่าพิมพแ์ละจดัส่งหนังสือช้ีชวนและรายงานประจ าปีถึงผูถื้อหน่วยลงทุน  

(ช) ค่าแปลเอกสารท่ีเกี่ยวกบัการด าเนินงานของกองทุน  

(ซ) ค่าใชจ้า่ยท่ีเกี่ยวกบัท่ีปรึกษากฎหมาย  

(ฌ) ค่าเอกสารทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบญัชีกองทุน  

(ญ) ค่าใชจ้่าย (ถา้มี) ในการด าเนินคดีของผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีฟ้องรอ้งใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัหน้าท่ีหรือเรียกค่าสินไหม
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ทดแทนความเสียหายจากบริษทัจดัการเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ค่าใชจ้า่ยดา้นกฎหมายเพื่อรกัษาสิทธิของกองทุน ค่าใชจ้่ายในการติดตามหน้ีของกองทุน  

(ฎ) ค่าใชจ้า่ยในการรบัช าระหน้ีเป็นทรพัยสิ์นอื่นแทนการช าระหน้ีดว้ยเงินตามตราสารแห่งหน้ี ค่าธรรมเนียมศาล 

ค่าธรรมเนียมทนายความ คา่ใชจ้่ายในดา้นนิติกรรม คา่ประเมนิราคา ค่าจดจ านอง คา่ปลอดจ านอง ค่าจดัพิมพเ์อกสาร 

ค่าใชจ้่าย หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดท่ีเกี่ยวขอ้งกบัทางราชการ ค่าใชจ้า่ยดา้นภาษี ค่าท าประกนัภยั ค่าดูแล และเก็บรกัษา

ตลอดจนค่าใชจ้า่ยในการจ าหน่ายจ่ายโอนทรพัยสิ์นดงักล่าว  

(ฏ) ค่าใชจ้า่ยในการรบัช าระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล  

(ฐ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร คา่โทรศพัท ์คา่โทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ ์

ค่าธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าประกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ทั้งท่ี

เกิดขึ้ นในประเทศไทยและต่างประเทศ ค่าไปรษณียากรส าหรบัหนังสือโตต้อบกบัผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใชจ้่ายใน

การส่ือสารโตต้อบโดยวิธีอื่นท่ีมใิช่ทางไปรษณีย ์ 

(ฑ) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงินใน

ต่างประเทศ หรือ ค่าธรรมเนียมในการท ารายการ ค่าใชจ้า่ยของผูดู้แลผลประโยชน์ในการติดต่อกบับุคคลภายนอก เป็น

ตน้  

(ฒ) ค่าใชจ้า่ยต่างๆ ในการช าระบญัชีและเลิกกองทุน  

(ณ) ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจากการติดตามทวงถาม หรือการด าเนินคดีเพื่อการรบัช าระหน้ีใดๆ ของกองทุนรวม  

(ด) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายท่ีเกี่ยวกบัการช าระราคา รบัช าระราคา ส่งมอบหรือรบัมอบหลกัทรพัย ์เช่น คา่ธรรมเนียม

ธนาคาร คา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการ settlement advance หรือ contractual settlement เป็นตน้  

(ต) ค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ นจากผลต่างระหว่างอตัราแลกเปล่ียนและวิธีการค านวณค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยสิ์นใน

ต่างประเทศ กบัจ านวนเงินท่ีจ่ายช าระจริง  

(ถ) ค่าจดทะเบียนเพิ่มทุน และค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นจากการปฏบิติัตามกฎหมาย ก.ล.ต.  

(ท) ค่าใชจ้า่ยท่ีเกี่ยวเน่ืองกบัการติดต่อประสานงานกบับุคคลท่ีกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศ ผูร้บัมอบหมายงาน

ดา้นการจดัการลงทุน ท่ีปรึกษาการลงทุนและหรือท่ีปรึกษากองทุนท่ีอยูใ่นต่างประเทศ (ถา้มี) เช่น ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าโทรสารทางไกล คา่เดินทาง ค่าท่ีพกั ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าประกนัการเดินทาง เป็นตน้  

(ธ) ค่าใชจ้า่ยอนัเกี่ยวเน่ืองกบัการลงทุนในต่างประเทศ (ถา้มี) เช่น ค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวขอ้งกบัผูร้บัมอบหมายงานดา้น

การจดัการลงทุน อาทิ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอืน่ใดท่ีเกิดขึ้ นจากการมอบหมายงานดา้นการจดัการ

ลงทุน เป็นตน้ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย หรือภาษีอื่นใดท่ีเกี่ยวขอ้งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ค่าใชจ้่ายในการรบัราคา

หลกัทรพัยเ์พื่อใชใ้นการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและหรือสอบทานมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ คา่ใชจ้่ายในการจดัใหม้ีการ

ค านวณผลการด าเนินงานและระดบัความเส่ียงของการลงทุน เป็นตน้  

(น) ค่าใชจ้่ายของผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ หรือศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศเพื่อเก็บรกัษาทรพัยสิ์นใน

ต่างประเทศ ซ่ึงเมื่อรวมกบัค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ จะตอ้งไม่เกินอตัราค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี

ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 15.2  

 

(3) ค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวกบัการซ้ือขายหลกัทรพัยท์ั้งในประเทศและต่างประเทศ เมื่อมีการซ้ือหลกัทรพัยแ์ละจะถูกหกัจาก

ค่าขายหลกัทรพัยเ์มื่อมีการขายหลกัทรพัย ์อาทิ  

(ก) ค่าอากรแสตมป์  

(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซ้ือขายหลกัทรพัย ์ 

(ค) ค่าธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าประกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ทั้ง
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ท่ีเกิดขึ้ นในประเทศไทยและต่างประเทศ  

(ง) ค่าใชจ้า่ยในการติดต่อซ้ือขายหลกัทรพัย ์เช่น ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นตน้  

(จ) ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย หรือภาษีอื่นใดท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถา้มี)  

(ฉ) ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ (ถา้มี)  

 

(4) ค่าใชจ้า่ยท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการจดัการกองทุนซ่ึงมิไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 15.1 ถึง 15.2 (ถา้มี) โดยบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจาก

กองทุนตามจ านวนเงิน และเวลาท่ีเกิดค่าใชจ้า่ยน้ันจริง ทั้งน้ี การเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยดงักล่าวจะไม่เกินรอ้ยละ 0.0107 

(รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจดัการจะเป็นผูร้บัผิดชอบส่วนท่ีเกินกว่าอตัราท่ี

ก าหนด  

 

หมายเหตุ :  

ในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายตามหวัขอ้ 15 อื่นๆ ค่าใชจ้่ายท่ีเกี่ยวเน่ืองกบักองทุนตามท่ีระบุไวใ้น (4) บริษัทจดัการจะเปิดเผยแยก

เป็นรายการอยา่งชดัเจนในหนังสือช้ีชวนฉบบัขอ้มลูกองทุนรวมท่ีผูล้งทุนควรทราบและในรายงานประจ าปี ซ่ึงบริษัทจดัการ

ตอ้งจดัท าเมื่อส้ินรอบระยะเวลาบญัชีแต่ละปี  

การตดัจ่ายคา่ใชจ้่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดโดยสมาคมนักบญัชีและผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแห่ง

ประเทศไทย  

ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทั้งหมดของกองทุนท่ีเรียกเก็บจากกองทุนขา้งตน้เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ ทั้งน้ี ใน

กรณีท่ีอตัราภาษีมลูค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดมีการเปล่ียนแปลง บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการปรบัปรุงอตัราคา่ธรรมเนียม

และค่าใชจ้า่ยทั้งหมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว  

 

15.3. ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน :  

 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

   

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) :มีแบบหลายเง่ือนไข  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
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ค าอธิบายเง่ือนไข ดูท่ีรายละเอียดเพิ่มเติม  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในอตัราเท่ากบัค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน

ของกองทุนตน้ทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใดจะสูงกว่า  

ทั้งน้ี บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะประกาศให้

ทราบโดยทัว่กนัและปิดประกาศไวท่ี้ส านักงานของบริษัทจดัการ  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อ

คืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางและยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง  

 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเง่ือนไข  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ค าอธิบายเง่ือนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในอตัราเท่ากบัค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน

ของกองทุนตน้ทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใดจะสูงกว่า  

ทั้งน้ี บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะประกาศให้

ทราบโดยทัว่กนัและปิดประกาศไวท่ี้ส านักงานของบริษัทจดัการ  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อ

คืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางและยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง  

 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี  

ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี  

ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีก าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  



รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก ์แอลโลเคชัน่ หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย  38 

 

 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี  

ตามท่ีจ่ายจริง  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน (ถา้มี) ตามอตัราท่ีธนาคารพาณิชย ์หรือสถาบนัการเงินก าหนด

โดยตดัจ่ายจากบญัชีเงินฝากของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัทจดัการหรือนายทะเบียนด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติซ่ึงเป็นกรณีท่ีบริษทัจดัการด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกราย ตามท่ีจา่ย

จริง เช่น คา่ใชจ้่ายในการจดแจง้การจ าน ากบันายทะเบียน คา่แกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มลูในทะเบียน เป็นตน้ โดยบริษัท

จดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวทราบ  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรือการรบัซื้ อคืนหรือการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน

ใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหรือผูส้ัง่ขายคืนหรือผูส้ัง่สบัปล่ียนหน่วยลงทุน หรือลดหยอ่นหรือยกเวน้คา่ธรรมเนียมการขายหรือการรบัซื้ อ

คืนหรือการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนหรือผูส้ัง่ขายคืนหรือผูส้ัง่สบัปล่ียนหน่วยลงทุน ตามประเภทของ

ผูล้งทุน ตามมลูค่าการซ้ือหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน หรือการสัง่ซ้ือ หรือสัง่ขายคืนหรือการ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการอาจก าหนดขึ้ นในอนาคต หรือลดหยอ่น หรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมใหก้บัผู ้

ถือหน่วยลงทุนท่ีขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นซ่ึงจดัตั้งและจดัการโดยบริษัท

จดัการ หรือสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นท่ีจดัตั้งและจดัการโดยบริษัทจดัการเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะประกาศหลกัเกณฑใ์หท้ราบโดยทัว่กนั โดยจะปิดประกาศไวท่ี้ส านักงานของบริษัทจดัการ  

 

ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทั้งหมดของกองทุนท่ีเรียกเก็บจากผูถื้อหน่วยลงทุนขา้งตน้เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีอตัราภาษีมลูค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดมีการเปล่ียนแปลง บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการปรบัปรุงอตัรา

ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทั้งหมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว  

 

15.4. วิธีการค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

บริษัทจดัการจะค านวณคา่ธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวนัท่ี

มีการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิโดยใชม้ลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุนหกัมลูค่าหน้ีสินทั้งหมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียม

การจดัการ คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนของกองทุนในแต่ละวนัท่ีค านวณน้ันเป็นฐาน

ในการค านวณค่าธรรมเนียม และจะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตดัจา่ยจากบญัชีของกองทุนเป็นรายเดือน  

 

15.5. การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย :  

15.5.1 การเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ย  

15.5.1.1 กรณีเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

(1) เพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายไม่เกินอตัราท่ีระบุไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะเปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่

น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้ น โดยการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวจะกระท าโดยวิธีการท่ีเหมาะสมอนัท าให้



รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก ์แอลโลเคชัน่ หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย  39 

 

มัน่ใจไดว้่าผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าวอยา่งทัว่ถึง  

(2) เพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเกินอตัราท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยเทียบกบัอตัราของรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนับ

แต่วนัท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายดงักล่าวเพิ่มขึ้ น  

(2.1) กรณีเกินมากกว่ารอ้ยละ 5 ของอตัราท่ีระบุไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะตอ้งไดร้บัมติพเิศษและแจง้ใหส้ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีเปล่ียนแปลง  

(2.2) กรณีเกินไม่มากกว่ารอ้ยละ 5 ของอตัราท่ีระบุไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะเปิดเผยใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ

ล่วงหนา้ไม่น้อยกวา่ 60 วนัก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้ นและแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับ

แต่วนัท่ีเปล่ียนแปลง โดยการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวจะกระท าโดยวิธีการท่ีเหมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว้่าผูล้งทุนไดร้บัทราบ

ขอ้มลูดงักล่าวอยา่งทัว่ถึง  

15.5.1.2 กรณีเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยแตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจดัการจะขอมติเพื่อแกไ้ขโครงการ  

 

15.5.2. การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ย  

15.5.2.1 กรณีลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะเปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบภายใน 3 

วนัท าการนับแต่วนัท่ีมีการเรียกเก็บลดลง โดยการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวจะกระท าโดยวธีิการท่ีเหมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจได้

ว่าผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าวอยา่งทัว่ถึง  

15.5.2.2 กรณีลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยแตกต่างไปจากท่ีระบุไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการสามารถขอแกไ้ขโครงการ 

โดยใหถื้อว่าส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบการแกไ้ขโครงการในเร่ืองดงักล่าว 

 

15.6. หมายเหตุ :  

ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทั้งหมดของกองทุนท่ีเรียกเก็บจากกองทุนและผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม

แลว้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีอตัราภาษีมลูค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดมีการเปล่ียนแปลง บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการปรบัปรุงอตัรา

ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทั้งหมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว  

 

16. วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมูลคำ่ทรพัยส์ินสุทธิ มลูคำ่หน่วยลงทุน และรำคำ

หน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีที่มูลคำ่หน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง :  

 

16.1. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย

ลงทุน : ต่างประเทศ  

 

16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจดัการจะค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

บริษัทจดัการจะค านวณมลูค่าหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นของกองทุนในต่างประเทศใหอ้ยูใ่นรูปสกุลเงินบาท เพื่อน ามาใชใ้น

การค านวณมลูค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ท่ีประกาศ

โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื่นใดท่ีมีการเผยแพร่ขอ้มลูสู่สาธารณชนและ

สามารถใชอ้า้งอิงไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน  
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2. บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี  

(2.1 ) ค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและมลูค่าหน่วยลงทุนทุกส้ินวนัท าการภายใน 2 วนัท าการถดัไป เวน้แต่วนัท าการน้ัน

ตรงกบัวนัหยุดของกองทุนต่างประเทศและหรือตลาดหลกัทรพัยท่ี์กองทุนเขา้ไปลงทุน และประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน 

หรือวนัตามท่ีบริษัทจดัการประกาศก าหนดเพิ่มเติมในกรณีท่ีมีเหตุการณไ์ม่ปกติ  

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนทุกส้ินวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วนัท า

การถดัไป ทั้งน้ี ใหใ้ชม้ลูค่าหน่วยลงทุนของส้ินวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนน้ันเป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาดงักล่าว  

(2.3) ประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุนของวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายใน 3 วนั

ท าการถดัไป  

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศ

ภายใน 3 วนัท าการถดัไป  

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ไดร้บัขอ้มลูมลูคา่หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้

บริษัทจดัการไม่สามารถค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อ

คืนหน่วยลงทุนตามขอ้ (2.1) – (2.4) ได ้บริษัทจดัการจะค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย

ลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชกัชา้ ทั้งน้ี ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัขอ้มลูมูลค่าหน่วย

ลงทุนของกองทุนต่างประเทศแลว้ และประกาศในวนัท าการถดัจากวนัค านวณมลูคา่หน่วยลงทุนดงักล่าว  

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิหารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดเมื่อส้ินวนัท าการท่ี

ค านวณน้ัน  

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีประกาศขา้งตน้ ตอ้งไดร้บั

การรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์  

ในกรณีท่ีมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน

ของกองทุนเปิดไม่ถูกตอ้ง บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

ก าหนด  

3. การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้ อคนืหน่วยลงทุน หรือจ านวน

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

(3.1) ค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ธีิการปัดเศษทศนิยมตาม

หลกัสากล  

(3.2) ค านวณมลูค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล ส าหรบั

มลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งท่ี 4 ขึ้ น ส่วนมลูค่าหน่วยลงทุน

เพื่อใชใ้นการค านวณราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

(3.3) ประกาศมลูคา่หน่วยลงทุนตามท่ีค านวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 

5 ท้ิง และประกาศราคาขายและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามท่ีค านวณไดใ้น (3.2)  

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธีิการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่จะ

ใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึ้ นจากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดัการจะน าผลประโยชน์น้ันรวมเขา้เป็น

ทรพัยสิ์นของกองทุนเปิด  
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ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีท าใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายและราคา

รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะขอผ่อนผนัการไม่ค านวณและประกาศตามก าหนดน้ีต่อส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีไม่สามารถค านวณและประกาศได ้ 

บริษัทจดัการอาจไม่ค านวณและไม่ประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี  

(ก) เมื่อบริษัทจดัการไม่ขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายหน่วยลงทุน ตามท่ีระบุไวใ้น

โครงการ  

(ข) เมื่อมีเหตุท่ีบริษัทจดัการตอ้งเลิกกองทุน โดยใหไ้ดร้บัการยกเวน้ตั้งแต่วนัท่ีปรากฏเหตุดงักล่าว  

(ค) เมื่อเป็นวนัหยุดท าการซ้ือขายของกองทุน และหรือกองทุนต่างประเทศ และหรือตวัแทนขายกองทุนต่างประเทศและ

หรือบริษัทจดัการไม่ไดร้บัมลูคา่หน่วยลงทุนหรือราคาหลกัทรพัยท่ี์กองทุนลงทุน  

เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ (ก) และหรือ (ข) บริษัทจดัการจะประกาศการหยุดค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน 

ราคาขายและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ณ ท่ีท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการ

ขายหรือรบัซื้ อคืนท่ีใชใ้นการซ้ือขายหน่วยลงทุน และบริษัทจดัการจะรายงานการหยุดค านวณมลูค่าดงักล่าวพรอ้มทั้งแสดง

เหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนน้ันใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้ อคืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนท่ีไดร้บัมาแลว้ หรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจหยุด

ค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนก็ได้ 

 

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วนัท า

การ  

 

16.3. แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการจะประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ ใน

กรณีท่ีไม่สามารถประกาศทางเว็บไซตไ์ด ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาประกาศทางช่องทางอื่นท่ีเหมาะสมแทน อาทิ ประกาศ

ไว ้ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการ เป็นตน้  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะประกาศช่องทางอืน่ใดท่ีเหมาะสมแทนการประกาศทางเว็บไซตข์องบริษัท

จดัการ และบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

 

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง :  

1. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้ง หากการไมถู่กตอ้งดงักล่าวมีมลูคา่น้อยกวา่ 1 สตางค ์หรือคิดเป็น

อตัราไม่ถึงรอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหรือราคาท่ีถูกตอ้ง ใหบ้ริษัทจดัการด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

(1.1) จดัท าและส่งรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกตอ้งภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัท่ีพบว่ามลูคา่หรือ

ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง โดยรายงานดงักล่าวตอ้งมีสาระส าคญัดงัน้ี  

(ก) มลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้ง  

(ข) มลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง  
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(ค) สาเหตุท่ีท าใหม้ลูคา่หรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

(ง) มาตรการป้องกนัเพื่อมิใหม้ลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ในกรณีท่ีความไม่ถูกตอ้งมิไดม้ีสาเหตุมาจากปัจจยั

ภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้ 

(1.2) ในกรณีท่ีสาเหตุท่ีท าใหม้ลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีผลต่อเน่ืองถึงการค านวณมลูค่าหรือราคาหน่วย

ลงทุนครั้งต่อไป ใหบ้ริษัทจดัการแกไ้ขมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งตั้งแต่วนัท่ีพบวา่มลูค่าหรือราคาไม่ถูกตอ้ง  

2. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้ง หากการไมถู่กตอ้งดงักล่าวมีมลูคา่ตั้งแต่ 1 สตางคข์ึ้ นไป และคิดเป็น

อตัราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหรือราคาท่ีถูกตอ้ง ใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(2.1) ค านวณมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัตั้งแต่วนัท่ีบริษัทจดัการพบวา่มลูคา่หรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง

จนถึงวนัท่ีมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง  

(2.2) ด าเนินการดงัน้ีเฉพาะวนัท่ีมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งน้ันมีมลูค่าและคิดเป็นอตัราดงักล่าว  

(ก) จดัท ารายงานการแกไ้ขมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัใหเ้สร็จส้ินภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการ

พบวา่มลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งและส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ี

ค านวณมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัเสร็จสิ้ น เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าวภายในวนั

ท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการส่งรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์  

รายงานตามวรรคหน่ึง (2.2) (ก) วรรคหน่ึง ใหม้ีสาระส าคญัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 1 (1.1)โดยอนุโลม เวน้แต่ในกรณี

ของรายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัของกองทุนใหร้ะบุการด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อพบว่าราคาหน่วย

ลงทุนไม่ถูกตอ้งไวแ้ทนขอ้มลูตามขอ้ 1 (1.1) (ง)  

(ข) แกไ้ขมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งภายในวนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานตามวรรคหน่ึง 

(2.2) (ก)  

(ค) ด าเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถรบัทราบชื่อกองทุนท่ีมีการแกไ้ขมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และ

วนั เดือน ปี ท่ีมีการแกไ้ขมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุน ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูใน

รายงานตามวรรคหน่ึง (2.2) (ก)  

3. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้ง หากการไมถู่กตอ้งดงักล่าวมีมลูคา่ตั้งแต่ 1 สตางคข์ึ้ นไป และคิดเป็น

อตัราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหรือราคาท่ีถูกตอ้ง ใหบ้ริษัทจดัการด าเนินการดงัต่อไปน้ีเฉพาะวนัท่ีมลูคา่หรือราคา

หน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งน้ันมีมลูค่าและคิดเป็นอตัราดงักล่าว  

(3.1) จดัท ารายงานการชดเชยราคาไวใ้นรายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนตามขอ้ 2 วรรคหน่ึง (2.2) (ก) ดว้ย โดยให้

อยูใ่นส่วนของการด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

(3.2) ชดเชยราคาตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 4 ใหแ้ลว้เสร็จและด าเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผู้ซ้ื้อหน่วยลงทุน

หรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งทราบถึงการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2 วรรคหน่ึง (2.2) 

(ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคาหน่วย

ลงทุนยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

(3.3) จดัท ามาตรการป้องกนัเพื่อมิใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทั้งส าเนารายงานการ

แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัตามขอ้ 2 วรรคหน่ึง (2.2) (ก) ใหส้ านักงานภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูดู้แล

ผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ี

ไม่อาจควบคุมได ้ใหบ้ริษัทจดัการส่งส าเนาเอกสารท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่าการท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุ

มาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมไดม้าพรอ้มส าเนารายงานดงักล่าวแทน  

4. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 3 (3.2) ใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(4.1) กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งต า่กวา่ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง ใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัดงัน้ี  



รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก ์แอลโลเคชัน่ หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย  43 

 

(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน  

1. ใหบ้ริษัทจดัการลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซ่ึงมีมลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ี

ไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง  

2. หากปรากฏว่าผูซ้ื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่้อยกวา่จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจะตอ้ง

ลด ใหบ้ริษัทจดัการจ่ายเงินของบริษัทจดัการเอง เป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่หรือลดจ านวนหน่วยลงทุน

ท่ีเหลืออยูน้ั่นและจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคา

ใหแ้ก่กองทุน เวน้แต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคา

หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครั้งสุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยห์รือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์

รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  

(ข) กรณีท่ีเป็นการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ใหบ้ริษัทจดัการเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซ่ึงมี

มลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง หรือจ่ายเงินของกองทุนเป็นจ านวน

เท่ากบัส่วนต่างของราคาเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏวา่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย

ลงทุนเหลืออยูใ่หบ้ริษัทจดัการจา่ยเงินของกองทุนเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืน

หน่วยลงทุน  

(4.2) กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งสูงกวา่ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง ใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัดงัน้ี  

(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน ใหบ้ริษัทจดัการเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซ่ึงมีมลูค่า

เท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง หรือจา่ยเงินของกองทุนเป็นจ านวนเท่ากบั

ส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุน  

(ข) กรณีท่ีเป็นการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

1. ใหบ้ริษัทจดัการลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซ่ึงมีมลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วย

ลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง  

2. หากปรากฏว่าผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนท่ี

จะตอ้งลด ใหบ้ริษัทจดัการจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่หรือลดจ านวนหน่วย

ลงทุนท่ีเหลืออยูน้ั่นและจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชย

ราคาใหแ้ก่กองทุน เวน้แต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคา

หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครั้งสุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยห์รือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์

รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงินใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมลูคา่ไม่ถึง 100 

บาท บริษัทจดัการอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจา่ยเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน แต่ถา้บุคคลดงักล่าว

ไม่มีสถานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ใหบ้ริษัทจดัการชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูดู้แล

ผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

การจา่ยเงินของกองทุนเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง (4.1) (ข) หรือผูซ้ื้อหน่วยลงทุนตาม

วรรคหน่ึง (4.2) (ก) บริษัทจดัการอาจจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทุนก็ได ้ 

5. ใหบ้ริษัทจดัการจดัใหม้สี าเนารายงานตามขอ้ 1 (1.1) และขอ้ 2 วรรคหน่ึง (2.2) (ก) ไว ้ณ ท่ีท าการของบริษัท

จดัการ เพื่อใหส้ านักงานสามารถตรวจสอบได ้ 

6. หา้มมิใหบ้ริษัทจดัการคิดค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ นจากมลูค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจากกองทุน เวน้แต่ใน

กรณีท่ีความไม่ถูกตอ้งดงักล่าวมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้ 
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17. ช่ือผูเ้ก่ียวขอ้ง :  

 

17.1. ช่ือบริษัทจดัการ :  

 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั  

 

17.2. ช่ือผูดู้แลผลประโยชน์ :  

ช่ือ : ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  

 

17.3. ช่ือผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) :  

 

ไม่มี 

 

17.4. ช่ือของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ช่ือ :  

 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

 

17.5. ท่ีปรึกษา :  

 

17.5.1. ช่ือท่ีปรึกษาการลงทุน :  

ช่ือ :  

 

17.5.2. ช่ือท่ีปรึกษากองทุน :  

 

17.6. ผูส้อบบญัชี :  

ช่ือ :  

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผูส้อบบญัชี) :  

สามารถดูขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม  

 

17.7. การแต่งตั้งคณะตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  
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18. รอบระยะเวลำบญัชีประจ  ำปีของกองทุนรวม :  

 

18.1. วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชี : วนัท่ี  เดือน  

 

18.2. วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชีครั้งแรก : วนัท่ี  

 

18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

สามารถดูขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม  

 

19. กำรขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวิธีกำรแกไ้ขโครงกำรจดักำรกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีกำรจดักำร :  

เป็นไปตามประกาศ  

 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในขอ้

ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการกองทุนรวม ทั้งน้ี การขอมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามท่ีก าหนด

ไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

 

20. ขอ้ก ำหนดอ่ืน ๆ :  

   

 

21. กำรด ำเนินกำรกรณีบริษทัจดักำรไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทุนไดต้ำมท่ีประกำศก ำหนด :  

เป็นไปตามประกาศ  

 

22. ผลบงัคบัของโครงกำรจดักำรกองทุนรวม :  

บริษัทจดัการกองทุนรวมมีหนา้ท่ีปฏบิติัตามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการ

กองทุนรวม และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ท่ีออกโดยอาศยัอ านาจ

แห่งกฎหมายดงักล่าว ทั้งน้ี ในกรณีท่ีขอ้ก าหนดในโครงการขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่

ดงักล่าว หากบริษัทจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่น้ัน ใหถื้อว่าบริษัท

จดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิติัใหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

 

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามท่ีระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดยผูดู้แล

ผลประโยชน์มีอ านาจลงนามในขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการกองทุนรวม ทั้งน้ี การลงนามในขอ้

ผูกพนัของผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีไดร้บัการแต่งตั้งโดยชอบ ใหถื้อวา่ผูกพนัผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง 
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การท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ

กองทุนรวมน้ี ไม่วา่ในทอดใด ๆ ใหถื้อว่าผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัท่ีจะผูกพนัตามขอ้ก าหนดในโครงการจดัการ

กองทุนรวมและขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการกองทุนรวม 

 

โครงการจดัการกองทุนรวมท่ีผ่านการอนุมติัจากส านักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ท่ีแนบทา้ยขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการ

กองทุนรวม ถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการกองทุนรวม  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุน 
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กบั 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ  ากดั 
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1. บริษทัจดัการ :  

 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั  

ท่ีอยู ่(ภาษาไทย) : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท ์0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988  

ท่ีอยู ่(ภาษาองักฤษ) : 400/22 KASIKORNBANK Building, 6th and 12th Floor, Phahon Yothin Road, Samsen Nai, 

Phaya Thai, Bangkok 10400 Tel. 0 2673 3888 Fax 02673 3988  

 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

1.1 สิทธิของบริษัทจดัการ  

(1) รบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) ค่าธรรมเนียมในการจดัการ

กองทุนและค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย และหรือ เงินตอบแทนอื่นใด ตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "ค่าธรรมเนียมและ

ค่าใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"  

(2) สงวนสิทธิท่ีจะปฏเิสธการจองซ้ือหรือสัง่ซ้ือ หรือสัง่ขาย หรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

(3) สงวนสิทธิท่ีจะเล่ือนก าหนดการช าระคืนเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

(4) สงวนสิทธิท่ีจะรบัช าระหน้ีเพื่อกองทุนดว้ยทรัพยสิ์นอื่นท่ีมิใช่หลกัประกนัแทนการช าระหน้ีดว้ยเงินสดตามตราสารแห่ง

หน้ีตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

(5) สงวนสิทธิท่ีจะช าระค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงินตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี

สมาคมก าหนด  

(6) สงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมดุบญัชีแสดงสิทธิ  

 

1.2 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ  

(1) การจดัตั้ง เปล่ียนแปลง เพิม่เติมและจดทะเบียนกองทุน  

(ก) ยืน่ค าขอจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นซ่ึงเป็นเงินไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน  

(ข) ขอรบัใบแทนหลกัฐานการรบัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนเปิดต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสีย

ค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ในกรณีท่ีหลกัฐาน ดงักล่าวสูญหายหรือถูกท าลาย  

(ค) ด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวธีิการท่ีกฎหมาย ก.ล.ต.ประกาศ ก าหนด  

(ง) แจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มลูท่ีไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ ยกเวน้การเพิ่มจ านวนเงินทุนจดทะเบียนและการแกไ้ขเพิ่มเติม

จ านวนและมลูคา่หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนใหแ้ก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 

วนัท าการนับแต่วนัท่ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมน้ัน  

(จ) เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนหรือ วิธีจดัการกองทุน   

(ฉ) จดัท าหนังสือช้ีชวนใหม่ทุกรอบปีบญัชีเพื่อแสดงขอ้มลูเก่ียวกบักองทุน ณ วนัส้ินปีบญัชี และส่งใหแ้ก่ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วนั นับแต่วนัส้ินปีบญัชีน้ัน  

(ช) ประกาศขอ้มลู รายละเอียด การด าเนินการต่างๆ ท่ีเกี่ยวกบักองทุนตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. หรือสมาคมก าหนด  

(ซ) ด าเนินการเลิกกองทุนตามหวัขอ้ “การเลิกกองทุนรวม” และ “การด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อเลิกกองทุนรวม”  
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(ฌ) จดัใหม้ีการช าระบญัชีตามหวัขอ้ “การช าระบญัชีเมื่อเลิกกองทุนรวม”  

(2) การบริหารกองทุน  

(ก) จดัการกองทุนใหเ้ป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นโครงการท่ีไดร้บัอนุมติั ตลอดจนขอ้ผูกพนัระหวา่งบริษัทจดัการและผูถื้อหน่วย

ลงทุนอยา่งเคร่งครดั  

(ข) น าเงินของกองทุนไปลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น หรือหาดอกผลโดยวธีิอื่น และซ้ือ ขาย ซ้ือลด ขายลด ไถ่ถอน 

จ าหน่าย สัง่โอน รบัโอน เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมหลกัทรพัย ์หรือ ฝาก ถอน ทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวน้ั้นตามท่ีบริษัทจดัการ

เห็นสมควร โดยลงทุนใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย วตัถุประสงค ์และนโยบายการลงทุนของโครงการท่ีไดร้บั

อนุมติั ทั้งน้ี โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นหลกั  

(ค) จดัใหม้ีการฝากทรพัยสิ์นของกองทุนไวก้บัผูดู้แลผลประโยชน์  

(ง) สัง่ผูดู้แลผลประโยชน์ใหส่้งมอบ รบัมอบ แปลงสภาพ จ าหน่าย จ่าย โอน ตลอดจนช าระและรบัช าระราคาค่า

หลกัทรพัย ์ 

(จ) จดัใหม้ีการรบัและจา่ยค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้า่ย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนให้

เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัการของกองทุนตามท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากผู้

สัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"  

(ฉ) เบิกจ่ายเงินของกองทุนส าหรบัค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานของกองทุน ภายใตห้วัขอ้ "ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายท่ี

เรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"  

(ช) ก าหนดราคาท่ีเป็นธรรมของหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นของกองทุน ดว้ยความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อใชใ้น

การค านวณ ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการสามารถแสดงใหเ้ห็นไดว้่าวิธีการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ

ของกองทุนตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมไม่เหมาะสมกบัสภาวการณใ์นขณะท่ีค านวณมลูคา่  

(ซ) เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทุนถือหุน้หรือหลกัทรพัยอ์ยูเ่ท่าท่ีจ าเป็น เพื่อรกัษาประโยชน์

ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

(ฌ) ดูแล ติดตาม รกัษาสิทธิของกองทุน ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดี หรือฟ้องรอ้งเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย 

ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

(ญ) ขอความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ในการด าเนินการตามขอ้ “การรบัช าระหน้ีเพื่อกองทุนรวมดว้ยทรพัยสิ์นอื่น”  

(3) การจดัท าบญัชีและการรายงาน  

(ก) จดัท าบญัชีแสดงการลงทุนของกองทุนไวโ้ดยถูกตอ้งครบถว้น  

(ข) จดัท ารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเป็นรายวนัและจดัส่งใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ ภายในทุกส้ินวนัท าการน้ัน  

(ค) จดัท ารายงานการซ้ือขายหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็นรายวนั และจดัส่งใหผู้ดู้แล

ผลประโยชน์ภายในทุกส้ินวนัท าการน้ัน  

(ง) ค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ “วธีิการค านวณ 

ก าหนดเวลาในการค านวณ และการประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน”  

(จ) ด าเนินการแกไ้ขราคาขาย และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานตามหวัขอ้ “หลกัเกณฑแ์ละวธีิการ

ด าเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง”  

(ฉ) จดัท าและจดัส่งรายงานตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด  

(4) การขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนและงานทะเบียนหน่วยลงทุน  

(ก) จดัใหม้ีค าสัง่จองซ้ือหน่วยลงทุน ค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นไปตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด  

(ข) ขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามวธีิการท่ีระบุในโครงการและหนังสือช้ีชวน  

(ค) จดัสรรหน่วยลงทุนตามวธีิการท่ีก าหนด   
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(ง) ด าเนินการจดัสรรจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีจะรบัซื้ อคืนจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามส่วนตามหวัขอ้ “การเล่ือน

ก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตาม

ค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การช าระคา่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน”  

(จ) ด าเนินการยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนท่ีรบัซื้ อคืนซ่ึงไดร้บัการจดัสรรแลว้ในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการท าการ

ซ้ือขายหน่วยลงทุนจ านวนน้ัน  

(ฉ) ด าเนินการชดเชยราคาตามหวัขอ้ "หลกัเกณฑแ์ละวธีิการด าเนินการในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง"  

(ช) จดัใหม้ีและเก็บรกัษาไวซ่ึ้งสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(ซ) เปิดบญัชีกองทุนและด าเนินการใหม้ีการจดัส่งเอกสารแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

(ฌ) จดัใหม้ีรายงานขอ้มลูของกองทุนตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต ก าหนด  

(ญ) ปิดบญัชีกองทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมิไดท้ าการซ้ือขายและไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลืออยูใ่นบญัชีกองทุน   

(ฎ) ขอความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ในกรณีท่ีจะด าเนินการตามขอ้ “การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืน

หน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน”  

(5) การแต่งตั้งบุคคลอื่น  

(ก) แต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ซ่ึงมีคุณสมบติัตามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถึงการเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนและ

แต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์อื่นตามเง่ือนไขในการเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "เง่ือนไขการเปล่ียนผูดู้แล

ผลประโยชน์" ทั้งน้ี โดยไดร้บัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  

(ข) แต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนภายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(ค) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีทรพัยสิ์นท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศวา่ดว้ยการให้

ความเห็นชอบผูส้อบบญัชี  

(ง) แต่งตั้งผูช้ าระบญัชีของกองทุน เมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งน้ีโดยความเห็นชอบของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(จ) แต่งตั้งหรือด าเนินการเป็นนายทะเบียนตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร  

(ฉ) แต่งตั้งและถอดถอนท่ีปรึกษา (ถา้มี) ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาของบริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได ้ 

(6) การด าเนินการอื่น ๆ  

(ก) กระท านิติกรรม หรือสญัญาใดๆ ในนามของกองทุน ซ่ึงบริษัทจดัการมีอ านาจกระท าไดภ้ายในขอบเขตของกฎหมาย  

(ข) ปฏบิติัการอื่นๆ เพื่อใหบ้รรลุซ่ึงวตัถุประสงคข์องกองทุน และรกัษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนภายใต้

ขอบเขต หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ โดยปฏบิติัใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทั้งท่ีมี

อยูใ่นปัจจบุนัและท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต  

(ค) สิทธิอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนด  

 

บริษัทจดัการกองทุนรวมมีหนา้ท่ีปฏบิติัตามขอ้ผูกพนั โครงการจดัการกองทุนรวม กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสัง่ท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทั้งน้ี ในกรณีท่ีขอ้ก าหนดในขอ้

ผูกพนัหรือโครงการจดัการกองทุนรวมขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่ดงักล่าว หากบริษัท

จดัการกองทุนไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่น้ัน ใหถื้อวา่บริษัทจดัการกองทุนไดป้ฏบิติัให้

เป็นไปตามขอ้ผูกพนัหรือโครงการจดัการกองทุนรวมแลว้  
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เง่ือนไขการเปล่ียนบริษัทจดัการ :  

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนบริษัทจดัการกองทุนรวม ไม่วา่โดยค าสัง่ของส านักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบญัญติั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 บริษัทจดัการกองทุนรวมตอ้งด าเนินการตามท่ีจ าเป็นเพื่อใหบ้ริษัทจดัการ

กองทุนรวมรายใหม่เขา้ท าหนา้ท่ีต่อไปได ้ซ่ึงรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บริษัทจดัการกองทุนรวมราย

ใหม่  

 

2. ผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ช่ือ : ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  

ท่ีอยู ่: เลขท่ี 9 ถนนรชัดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศพัท ์0 2544 3935-7  

 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

2.1. สิทธิของผูดู้แลผลประโยชน์  

(1) ไดร้บัค่าตอบแทนจากกองทุนส าหรบัการท าหนา้ท่ีเป็นผูด้แูลผลประโยชน์ตามสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของ

กองทุน  

(2) บอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าวโดยไดร้บัความเห็นชอบ

จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

2.2. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์  

(1) หน้าท่ีโดยทัว่ไป  

(ก) ดูแลใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ ตามท่ีระบุไวใ้นโครงการภายใตห้วัขอ้ "หน้าท่ีและความ

รบัผิดชอบของบริษัทจดัการ" และขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนกบับริษัทจดัการโดยเคร่งครดั  

(ข) รบัรองความถูกตอ้งในการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์น มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ และมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน

และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดค้ านวณไวแ้ลว้ตามท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "วธีิการค านวณ ก าหนดเวลาใน

การค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน" 

ของโครงการ  

(ค) ใหค้วามเห็นชอบราคาท่ีเป็นธรรมของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุน ในกรณีท่ีบริษทัจดัการแสดงใหเ้ห็นวา่การ

ค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคมบริษัท

จดัการลงทุนไม่เหมาะสมกบัสภาวะการณใ์นขณะท่ีค านวณมลูคา่  

(ง) รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงั และรายงานการชดเชยราคาตามหวัขอ้ "หลกัเกณฑแ์ละวธีิการ

ด าเนินการในกรณีท่ีราคาขายหน่วยลงทุนหรือราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง"  

(จ) ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือช าระผลประโยชน์หรือทรพัยสิ์นอื่นของกองทุนเป็นยอดรวมใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุนโดยผ่านบริษัทจดัการตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ  

(ฉ) จ่ายเงินเฉล่ียคืนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนตามค าสัง่ของผูช้ าระบญัชี  

(ช) รบัเงินค่าขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจดัการเพื่อเขา้บญัชีของกองทุน  

(ซ) แจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบ หากบริษัทจดัการมิไดป้ฏบิติัตามกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศ ค าสัง่ หรือขอ้บงัคบัอื่นใดท่ีออก
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ตามกฎหมาย ก.ล.ต.  

(ฌ) ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามหน้าท่ีของตนหรือฟ้องรอ้งเรียกค่าสินไหมทดแทนความ

เสียหายจากบริษัทจดัการ ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวงหรือเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.  

(ญ) ใหค้วามเห็นชอบในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะด าเนินการตามหวัขอ้ "การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" หรือขอ้ "การไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน"  

(ฎ) รบัฝากทรพัยสิ์นของกองทุนจนกวา่การช าระบญัชีกองทุนจะเสร็จสิ้ น ดูแลและตรวจสอบใหผู้ช้ าระบญัชีปฏบิติัตาม

มาตรา 130 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ในกรณีท่ีผูช้ าระบญัชีกระท าการหรืองดเวน้กระท าการตามมาตรา 130 แห่งกฎหมาย 

ก.ล.ต. ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

(ฏ) ด าเนินการรบัและจ่ายเงินจากบญัชีของกองทุนในเวลาท่ีก าหนดตามค าสัง่ของบริษัทจดัการโดยผูดู้แลผลประโยชน์

จะตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้ นในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ไม่สามารถด าเนินการรบัหรือจ่ายเงินได้

ทนัเวลา โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร  

(ฐ) ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งอนุญาตใหบ้ริษัทจดัการหรือผูต้รวจสอบบญัชีของกองทุนท าการตรวจสอบบญัชีหลกัทรพัย ์

บญัชีของกองทุน และเอกสารหลกัฐานอื่นของกองทุนไดภ้ายในเวลาท าการปกติของผูดู้แลผลประโยชน์  

(ฑ) ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีของกองทุน หรือผูส้อบบญัชีของผูดู้แลผลประโยชน์ หรือผูส้อบบญัชีอสิระ หรือผูช้ าระบญัชีของ

กองทุน หรือหน่วยงานผูม้ีอ านาจควบคุมผูดู้แลผลประโยชน์ ขอค าช้ีแจงไม่วา่จะเป็นลายลกัษณอ์กัษรหรือไม่ก็ตามเกี่ยวกบั

การกระท าการใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อบญัชีหลกัทรพัย ์หรือบญัชีของกองทุน หรือเร่ืองอื่นใดเกี่ยวกบักองทุน ผูดู้แล

ผลประโยชน์ตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบโดยทนัที และจะตอ้งท ารายงานเกี่ยวกบัค าขอดงักล่าวพรอ้มรายงานขัน้ตอนการ

ปฏบิติัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ไดก้ระท าไปแลว้ หรือท่ีจะกระท าต่อไปใหบ้ริษัทจดัการทราบโดยไม่ชกัชา้  

(ฒ) ด าเนินการใด ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการขออนุญาตน าเงินตราเขา้ออกประเทศตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ โดยจะตอ้ง

ปฏบิติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัว่าดว้ยการปริวรรตเงินตรา (ถา้มี)  

(ณ) ด าเนินการช าระราคาหลกัทรพัยข์องหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศโดยตรงหรือผ่านทางผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ 

(ถา้มี)  

(ด) รบัช าระเงินจากการขายหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศและผลประโยชน์ของกองทุน อาทิ เงินปันผลและดอกเบ้ียจาก

หลกัทรพัยใ์นต่างประเทศผ่านทางผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และด าเนินการส่งเงินกลบัมายงัประเทศไทยตามค าสัง่

ของบริษัทจดัการ รวมทั้งค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นท่ีไปลงทุนในต่างประเทศเป็นเงินต่างประเทศและแปลงเป็นเงินบาทเพื่อ

ค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (ถา้มี)  

(ต) น าส่งภาษีท่ีเกี่ยวเน่ืองจากการลงทุนในต่างประเทศ (ถา้มี)  

(ถ) หน้าท่ีอื่นใดตามท่ีกฎหมายเกี่ยวกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รือกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด  

(2) หน้าท่ีในการรบัฝากและเกบ็รกัษาทรพัยสิ์น  

(ก) รบัฝาก ดูแล เก็บรกัษา และบนัทึกทรพัยสิ์นของกองทุน โดยแยกทรพัยสิ์นของกองทุนออกจากทรพัยสิ์นของผูดู้แล

ผลประโยชน์และทรพัยสิ์นของบุคคลอื่นใดท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ดูแลรกัษาอยูจ่นกว่าจะเลิกกองทุนพรอ้มทั้งดูแลใหก้าร

เบิกจ่ายทรพัยสิ์นของกองทุนเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นโครงการและในหนังสือช้ีชวนของกองทุน โดยตอ้งเก็บรกัษาหรือฝากไว้

อยา่งปลอดภยัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ ท่ีบริษัทศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั และท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย 

เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนุญาตหรือตกลงเป็นอยา่งอื่น และหากมีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีเก็บรกัษาทรพัยสิ์นตอ้งแจง้ให้

บริษัทจดัการทราบทนัที  

(ข) จดทะเบียนหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีไดร้บัมอบมาและจ าเป็นตอ้งท าการจดทะเบียนต่อนายทะเบียน หรือบริษัทผูอ้อก

หลกัทรพัยน้ั์น  
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(ค) จดัใหม้ีการตรวจสอบทรพัยสิ์นของกองทุนและสถานท่ีเก็บรกัษา โดยจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบและอนุญาตให้

ตวัแทนของบริษัทจดัการไดร่้วมในการตรวจสอบ ดงักล่าวดว้ย  

(ง) จดัท าบญัชี และรบัรองความถูกตอ้งของทรพัยสิ์นของกองทุนท่ีรบัฝากไว ้รวมทั้งจดัท าบญัชีแสดงการรบัจา่ยทรพัยสิ์น

ของกองทุน  

(จ) ดูแล ทวงถาม ติดตามทรพัยสิ์น หรือรกัษาสิทธิในทรพัยสิ์นของกองทุนเพื่อผลประโยชน์ในการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ การ

รบัเงินปันผล การรบัดอกเบ้ีย การรบัสิทธิในการจองซ้ือหุน้เพิ่มทุน และ/หรือหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์อื่นใดท่ี

กองทุนพึงจะไดร้บั รวมทั้งด าเนินการรบัหรือจ่ายเงินตามสิทธิน้ันๆ รวมทั้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบในกรณีท่ีมีความ

จ าเป็นท่ีตอ้งป้องกนัการเสียสิทธิท่ีมีอยู ่หรือเกี่ยวขอ้งกบัหลกัทรพัยน้ั์นๆ  

(ฉ) จดัใหม้ีผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ (ถา้มี)  

(3) ส่งมอบ รบัมอบหลกัทรพัย ์ 

(ก) ส่งมอบ รบัมอบ จองซ้ือตามสิทธิ จ าหน่ายจ่ายโอน ฝาก ถอนหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นตลอดจนช าระและรบัช าระ

ราคาหลกัทรพัย ์โดยตรวจสอบความสมบรูณ ์ความถูกตอ้งครบถว้นของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นก่อนด าเนินการ  

(ข) ส่งมอบและรบัมอบทรพัยสิ์นของกองทุนผ่านผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ (ถา้มี)  

(ค) ติดตามดูแลใหผู้ร้บัฝากทรพัยสิ์นหรือศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศรบัมอบ ส่งมอบทรพัยสิ์นของกองทุนตาม

ค าสัง่บริษัทจดัการ (ถา้มี)  

(4) การรายงาน  

(ก) รายงานต่อบริษัทจดัการเกีย่วกบัเร่ืองดงัน้ี  

1 รายงานฐานะการลงทุนเป็นรายวนั  

2 รายงานรายละเอียดการรบัจา่ยจากบญัชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พรอ้มยอดคงเหลือ ณ ส้ินวนัท าการซ้ือขายและ

ค านวณดอกเบ้ียคา้งรบั  

3 รายงานเกี่ยวกบัเงินลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลกัทรพัย ์และตามสถานภาพของหลกัทรพัยพ์รอ้มค านวณ

ดอกเบ้ียคา้งรบั (ถา้มี) เป็นรายวนั  

4 รายงานรายละเอียดเจา้หน้ีซ้ือหลกัทรพัยแ์ละลูกหน้ีค่าขายหลกัทรพัยเ์ป็นรายวนั  

5 รายงานเกี่ยวกบังบกระทบยอดบญัชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน  

6 รายงานเงินปันผลคา้งรบัของกองทุนทุกครั้งท่ีมีรายการเงินปันผลคา้งรบัเกิดขึ้ น  

7 รายงานอื่นๆ เก่ียวกบับญัชีหลกัทรพัย ์และบญัชีเงินสดตามท่ีบริษัทจดัการรอ้งขอ  

8 รายงานขอ้รอ้งขอของบริษัทจดัการซ่ึงยงัไม่ไดร้บัค าช้ีแจงโดยผูดู้แลผลประโยชน์ในทุกส้ินเดือน  

(ข) รายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยละเอียดในกรณีท่ีบริษัทจดัการกระท าการหรืองดเวน้กระท าการจน

ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อกองทุนหรือไม่ปฏบิติัตามหน้าท่ีตามมาตรา 125 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งน้ี ภายใน 5 วนันับ

แต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รูถึ้งเหตุการณด์งักล่าว  

(ค) รายงานขอ้มลูทรพัยสิ์นของกองทุนทั้งจ านวนและมลูค่าของทรพัยสิ์นในต่างประเทศ  

 

2.3. ความรบัผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์  

ผูดู้แลผลประโยชน์จะรบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นแก่กองทุนหรือบริษัทจดัการ ในกรณีท่ีความเสียหายดงักล่าวเกิด

จากความประมาทเลินเล่อ หรือกระท าผิดโดยจงใจ หรือการไมป่ฏบิติัตามท่ีไดต้กลงไวก้บับริษทัจดัการ  

 

ผูดู้แลผลประโยชน์มีอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

และตามพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงรวมถึงหน้าท่ีดูแลรกัษาประโยชน์ของผูถื้อหน่วย
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ลงทุน และเมื่อมีการเปล่ียนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าท่ีด าเนินการตามท่ีจ าเป็นเพื่อให้

ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหมส่ามารถปฏบิติัหนา้ท่ีต่อไปได ้ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวรวมถึงการลงลายมือช่ือในหนังสือเพื่อ

รบัรองความถูกตอ้งและครบถว้นของส่ิงท่ีส่งมอบใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ 

 

ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรือละเลยไม่ปฏบิติัหน้าท่ี ในการดูแลรกัษาประโยชน์ของผูถื้อ

หน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจใชสิ้ทธิตามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีกบัผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวงได ้

 

ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระท า

น้ันจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูดู้แลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการท า

หน้าท่ีเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ หรือเป็นการด าเนินการในลกัษณะท่ีเป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ

ก่อนอยา่งเพียงพอแลว้ โดยผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมิไดแ้สดงการคดัคา้น 

 

ในกรณีท่ีการด าเนินการใดตอ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมติ ใหผู้ดู้แล

ผลประโยชน์มีอ านาจด าเนินการตามท่ีจ าเป็นเพื่อขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนได ้ 

 

เง่ือนไขการเปล่ียนผูดู้แลผลประโยชน์ :  

บริษัทจดัการจะเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงหรือทั้งหมดดงัต่อไปน้ี ทั้งน้ี โดยไดร้บัความเห็นชอบ

จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(1) เมื่อบริษัทจดัการหรือผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง มคีวามประสงคจ์ะบอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์

โดยบอกกล่าวใหอ้ีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณอ์กัษรไม่น้อยกว่า 90 วนั  

(2) มีค าสัง่ศาลใหผู้ดู้แลผลประโยชน์เป็นผูล้ม้ละลาย  

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการหรือผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ปฏบิติัตามหน้าท่ีและความรบัผิดชอบท่ีตกลงไว ้

ผูดู้แลผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ได ้โดยบอกกล่าวใหอ้ีกฝ่ายหน่ึงทราบ

ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั  

(4) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการจดัการโครงการหรือมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงกฎหมาย ก.ล.ต. หรือกรณีอืน่

ใดอนัจะมีผลใหบ้ริษัทจดัการและผูดู้แลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงท่ีจะแกไ้ขเปล่ียนแปลงใหส้อดคลอ้งกบัประกาศ ค าสัง่ 

ระเบียบ และขอ้บงัคบัดงักล่าว ทั้งน้ี เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลใหเ้ป็นการเพิ่มภาระหน้าท่ีแก่ผูดู้แล

ผลประโยชน์ และผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ประสงคจ์ะรบัหน้าท่ีดงักล่าวต่อไป ผูดู้แลผลประโยชน์มสิีทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตั้ง

ผูดู้แลผลประโยชน์ไดโ้ดยบอกกล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั  

(5) ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมมีติโดยเสียงขา้งมากซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกวา่กึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วย

ลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดตามทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเรียกรอ้งใหม้ีการเปล่ียนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์  

(6) ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์มีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามกฎหมาย ก.ล.ต. เร่ือง คุณสมบติัของผูดู้แลผลประโยชน์ของ

กองทุนรวมในภายหลงั บริษัทจดัการจะด าเนินการใหผู้ดู้แลผลประโยชน์จดัการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 15 วนั นับแต่วนัท่ี

บริษัทจดัการทราบเหตุดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะแจง้การแกไ้ขดงักล่าวใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท่ีแกไ้ขเสร็จสิ้ น ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์มิไดท้ าการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนดดงักล่าว บริษัทจดัการจะด าเนินการขออนุญาตเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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ภายใน 15 วนั นับแต่วนัท่ีครบก าหนดเวลาใหแ้กไ้ข เมื่อไดร้บัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ บริษัท

จดัการจะแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์อื่นแทนผูดู้แลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั  

(7) ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์น าขอ้มลูต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกบัการจดัการกองทุน หรือขอ้มลูอื่นท่ีเกี่ยวขอ้งไปเปิดเผย หรือใช้

ในทางท่ีก่อหรืออาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อใหเ้กิดประโยชน์แกผูดู้แลผลประโยชน์เอง บริษัทจดัการ

สามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ไดท้นัที  

เน่ืองจากพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ก าหนดใหก้องทุนรวมตอ้งมีผูดู้แลผลประโยชน์ 

ดงัน้ัน ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์หมดหน้าท่ีลงตามขอ้ 2 ผูดู้แลผลประโยชน์น้ันจะตอ้งท าหนา้ท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ของ

กองทุนต่อไปอยา่งสมบรูณจ์นกว่าการโอนทรพัยสิ์นและเอกสารหลกัฐานทั้งหมดของกองทุนน้ัน ตลอดจนถึงการด าเนินการ

อื่นใดท่ีจ าเป็นเพื่อใหก้ารโอนทรพัยสิ์นและเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบรอ้ยใหแ้ก่ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหมจ่ะเสร็จส้ิน 

และผูดู้แลผลประโยชน์รายใหมส่ามารถท าหนา้ท่ีไดท้นัที หรือปฏบิติัตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ ทั้งน้ี ตอ้งไม่ขดัต่อ

กฎหมาย ก.ล.ต.  

 

ในกรณีผูดู้แลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่เขา้ขอ้ยกเวน้

ใหก้ระท าได ้หากเป็นกรณีท่ีมีนัยส าคญัและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมมีอ านาจบอกเลิกสญัญา

แต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ได ้ 

 

สถานท่ีเก็บรกัษาทรพัยสิ์นกองทุนรวม :  

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) อาคารจี ทาวเวอรแ์กรนด ์พระราม 9 ชั้น 17 เลขท่ี 9 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ย

ขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 และหรือ  

บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภิเษก แขวง

ดินแดง เขตดินแดง กทม 10400 และหรือ  

ธนาคารแห่งประเทศไทย 273 ถนนสามเสน บางขนุพรหม กรุงเทพมหานคร 10200 และหรือ ผูร้บัฝากทรพัยสิ์นใน

ต่างประเทศ  

 

3. ผูส้อบบญัชี :  

ช่ือ :  

ท่ีอยู ่:  

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

- ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจ ารอบระยะเวลาบญัชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรบัรอง

ทัว่ไป 

- สามารถดูขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม 
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4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ช่ือ : ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  

ท่ีอยู ่: ส่วนบริการนายทะเบียนและปฏบิติัการบญัชีทรพัยสิ์น ฝ่ายบริการธุรกจิหลกัทรพัย ์(ธล.) ชั้น 19  

เลขท่ี 1 ซอยราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์ูรณะ แขวงราษฎรบ์ูรณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพฯ 10140  

โทรศพัท ์0 2470 1976-83  

 

5. ผูจ้ดัจ  าหน่าย :  

ช่ือ :  

ท่ีอยู ่:  

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

 

6. ผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน :  

ช่ือ : ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  

ท่ีอยู ่: 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศพัท ์0 2888 8888  

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

บริษัทจดัการอาจแต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนใน

ภายหลงั ในกรณีของการแต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจเป็น

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเห็นชอบเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้นับสนุนการขาย

หน่วยลงทุนของกองทุน โดยผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัการแต่งตั้งจะตอ้งปฏบิติังานไดภ้ายใตร้ะบบงาน

เดียวกนักบัผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนท่ีปฏบิติัหน้าท่ีอยูก่อ่นแลว้  

 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

6.1 สิทธิของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน  

(1) ไดร้บัค่าธรรมเนียมส าหรบัการท าหนา้ท่ีเป็นผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนตามสญัญาทางธุรกิจเกี่ยวกบัการขายและ

รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดของบริษัทจดัการ  

(2) บอกเลิกสญัญาทางธุรกิจเกีย่วกบัการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดของบริษัทจดัการกบัผูส้นับ

สนับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

6.2 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน  

(1) จดัใหม้ีสถานท่ีส าหรบัจดัวางเอกสารเผยแพร่ขอ้มลูต่าง ๆ ของกองทุน ณ ส านักงานใหญ่ และสาขา (ถา้มี) รวมทั้ง

ด าเนินการดว้ยความร่วมมือของบริษัทจดัการในการเผยแพร่มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุน รวมทั้งขอ้มลูและเอกสารอนัจ าเป็น  

(2) แจกจ่าย เผยแพร่ หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญัท่ีผูล้งทุนควรทราบ คู่มือผู ้

ลงทุน ค าขอเปิดบญัชีกองทุน ค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ค าสัง่ขายหน่วยลงทุน ค าขอใชบ้ริการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านส่ือ
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อิเล็กทรอนิกส ์ค าขอใชบ้ริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์หรือเอกสารการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบักองทุน

ท่ีจ าหน่าย หรือเอกสารอืน่ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบักองทุน ใหแ้ก่ผูส้นใจจะลงทุน ตามท่ีบริษัทจดัการไดจ้ดัเตรียมให ้ 

(3) ในกรณีท่ีผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนประสงคจ์ะจดัท าหรือใชเ้อกสารใด ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริษัทจดัการ หรือกองทุน 

ซ่ึงบริษัทคู่สญัญาหรือบุคคลอื่นใดเป็นผูจ้ดัท าขึ้ น ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะเป็นผูร้บัผิดชอบในความเสียหายท่ี

เกิดขึ้ นเน่ืองจากเอกสารหรือขอ้มลูดงักล่าวน้ันเองทั้งส้ิน  

(4) ในกรณีท่ีผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนของผูล้งทุนจะตอ้งท าสญัญากบัผูล้งทุนท่ีครอบคลุม

ขอบเขตการใหบ้ริการ สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของบริษัทนายหน้า และตอ้งไม่มีขอ้ความท่ีปฏเิสธความรบัผิดชอบ

ต่อลูกคา้จากการกระท าหรือละเวน้การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนหรือ

พนักงานของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน รวมถึงการเปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบในกรณีท่ีปฏบิติัแตกต่างจากการซ้ือกบั

บริษัทจดัการโดยตรง  

(5) กรณีท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนซ้ือขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน (omnibus 

account) ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนมีหนา้ท่ีปฏบิติั ดงัน้ี  

(ก) มีระบบในการปฏบิติังานท่ีท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ลูกคา้จะไดร้บัการปฏบิติัอยา่งสุจริต และเป็นธรรมเกี่ยวกบัการจดัท าบญัชี

รายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงไม่เปิดเผยช่ือ  

(ข) ตรวจสอบ หรือด าเนินการตรวจสอบวา่ มีผูถื้อหน่วยลงทุนในบญัชี omnibus account ถือหน่วยลงทุนของกองทุนใด

เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

(ค) แจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบโดยทนัทีเมื่อปรากฏวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนในบญัชีน้ันถือหน่วยลงทุนของกองทุนใดเกินกว่า 1 

ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมด  

(ง) ไม่นับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนน้ันในส่วนท่ีเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด

ของกองทุนใด รวมในจ านวนเสียงในการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนในบญัชีดงักล่าว  

(จ) ในกรณีท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนประสงคจ์ะปฏบิติัต่อลูกคา้ในเร่ืองใด ซ่ึงมีผลท าใหลู้กคา้ไดร้บั

เง่ือนไขหรือสิทธิประโยชน์ท่ีไม่เท่าเทียมกบัการซ้ือขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยช่ือ ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ และจดัใหม้ีหลกัฐานท่ีแสดงว่า ผูล้งทุนไดท้ราบและยอมรบัเง่ือนไขและสิทธิประโยชน์ท่ีไม่

เท่าเทียมกนัน้ันแลว้ โดยเง่ือนไขตอ้งไม่ขดักบัหลกัเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต.  

(6) กรณีขายหน่วยลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง ตอ้งจดัท าบนัทึกขอ้มลูส่วนตวั (Customer’s Profile) ของผูล้งทุนแต่ละรายท่ี

เปิดบญัชีกองทุนผ่านผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน และผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนมีหนา้ท่ีปรบัปรุงขอ้มลูดงักล่าวให้

เป็นปัจจุบนัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(7) ใหข้อ้มลูหรือเอกสารใด ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการตดัสินใจลงทุน รวมทั้งการแจง้สิทธิต่าง ๆ ท่ีผูล้งทุนควรทราบ และตอ้ง

ปฏบิติัต่อผูล้งทุนทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั  

(8) เปิดเผยหรืออธิบายขอ้มลูดงัต่อไปน้ี ใหผู้ล้งทุนทราบ  

(ก) รายช่ือของบริษัทจดัการทุกแห่งท่ีท าธุรกิจเกี่ยวขอ้งกบัการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

(ข) ช่ือ ท่ีอยูข่องบริษัทจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนรวมทั้งช่ือ ท่ีอยู ่และเลขประจ าตวัของพนักงานของ

ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน รวมถึงบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายท่ีท าหน้าท่ีขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

(ค) ความเส่ียงท่ีเกี่ยวขอ้งกบัหน่วยลงทุนท่ีผูล้งทุนไดร้บัค าแนะน าตลอดจนรบัทราบค าเตือนและค าอธิบายเกี่ยวกบัความ

เส่ียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน  

(9) จดัท าหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นว่า การลงทุนในหน่วยลงทุนดงักล่าวพนักงานของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนมิไดม้ี

การใหค้ าแนะน าใดๆ แก่ผูล้งทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนในกรณีท่ีการลงทุนในหน่วยลงทุนเกิดจากความประสงคข์องผูล้งทุน

หรือของผูถื้อหน่วยลงทุนเอง  
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(10) รบัช าระเงินค่าจองซ้ือ หรือค่าซื้ อหน่วยลงทุน และรบัเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้

ลงทุน  

(11) ตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นของเอกสารหลกัฐาน เพื่อใหม้ัน่ใจว่าเป็นบุคคลเดียวกนั รวมถึงตรวจสอบ

ขอ้มลูท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน  

(12) ขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามมลูค่าท่ีบริษัทจดัการค านวณและประกาศมลูคา่ตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือช้ีชวนของ

กองทุน ทั้งน้ี ไม่รวมถึงการเรียกเก็บค่าบริการอืน่ใดท่ีธนาคารพาณิชยอ์าจเรียกได ้ตามกฎหมายท่ีควบคุมการประกอบ

ธุรกิจของธนาคารพาณิชยก์ าหนดไว ้ 

(13) จดัท าและส่งมอบหลกัฐานการรบัเงินค่าจองซ้ือ หรือการซ้ือหน่วยลงทุน  

(14) ส่งมอบเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ทรพัยสิ์นหรือเงินอื่นใด รวมถึงส่งมอบสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หนังสือ

รบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือผูล้งทุน  

(15) ยนืยนัการซ้ือ หรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน  

(16) คืนเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูท่ี้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ  

(17) รบัขอ้รอ้งเรียนจากลูกคา้ โดยปฏบิติัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

(18) ด าเนินการอื่นใดตามท่ีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ค าสัง่ หนังสือซกัซอ้ม แนวนโยบาย จรรยาบรรณ และมาตรฐาน

การปฏบิติังาน ท่ีออกโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงเกี่ยวขอ้งกบัการท าหนา้ท่ีของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน ทั้งท่ีมีอยู่

ในปัจจบุนั และท่ีจะมีขึ้ นในอนาคต  

 

7. ผูด้แูลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ช่ือ :  

ท่ีอยู ่:  

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

 

8. ผูล้งทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูด้แูลสภาพคล่อง) :  

ช่ือ :  

ท่ีอยู ่:  

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

 

9. ทีป่รึกษา :  

 

9.1. ท่ีปรึกษาการลงทุน :  

ช่ือ :  

ท่ีอยู ่:  
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สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

 

หมายเหตุ (ท่ีปรึกษาการลงทุน) :  

 

9.2.ท่ีปรึกษากองทุน :  

 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

 

หมายเหตุ (ท่ีปรึกษากองทุน) :  

 

10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) :  

 

ไม่มี 

 

11. ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ช่ือ :  

ท่ีอยู ่:  

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

 

หมายเหตุ (ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน) :  

 

12. คณะตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  
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13. สิทธิหนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูถื้อหน่วยลงทุน :  

 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการมีขอ้ผูกพนัท่ีจะตอ้งรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน เมื่อผูถื้อหน่วยลงทุนน าหน่วยลงทุนมาขายคืน

แก่บริษัทจดัการ หรือผ่านผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถน าหน่วยลงทุนมาขายคืนไดทุ้กวนัท า

การรบัซื้ อคืนตามราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนซ่ึงค านวณตามหวัขอ้ "วธีิการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการ

ประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธีิการด าเนินการในกรณีท่ีมลูค่า

หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง" และไดร้บัการรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ยกเวน้ กรณีท่ีบริษัทจดัการด าเนินการตามท่ี

ก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายไม่รบัซื้ อ

คืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่"  

ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไดร้บัช าระค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอืน่แทนเงินได ้ในกรณีท่ีกองทุนไม่

สามารถช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้ามท่ีก าหนดไวภ้ายใตห้วัขอ้ "การช าระค่ารบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน"  

 

13.2. สิทธิในการรบัเงินปันผล :  

 

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

13.3.1 การโอนใหบิ้ดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถื้อหน่วยลงทุน  

13.3.2 การโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมใหแ้ก่ทายาทหรือผูร้บัประโยชน์ตามพินัยกรรม  

13.3.3 การโอนตามค าสัง่ศาล  

13.3.4 การโอนอนัเน่ืองมาจากการบงัคบัจ าน าหน่วยลงทุน  

13.3.5 การโอนในกรณีพิเศษอืน่ๆ ซ่ึงบริษัทจดัการเห็นสมควรอนุมติัใหโ้อนได ้ 

โดยบริษัทจดัการอาจเพิ่มกรณีอืน่ๆ นอกเหนือจากขา้งตน้ได ้โดยจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ  

ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนตามกรณีขา้งตน้ไดก้็ต่อเมื่อผูร้บัโอนหน่วยลงทุนมีลกัษณะเป็นผูล้งทุน

สถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษตามบทนิยามของผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษตามท่ีประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด รวมทั้งท่ีจะประกาศและแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก  

นายทะเบียนจะไม่รบัจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากกรณีท่ีระบุขา้งตน้  

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายืน่ค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีนายทะเบียนพรอ้มเอกสาร

หลกัฐานต่างๆ  

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บัโอนหน่วย

ลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนจะท าการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอนภายใน 30 วนันับ

แต่วนัรบัค าขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้บัโอนมีหนา้ท่ีจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิตามก าหนดเวลาท่ีนายทะเบียนนัด

หมาย  
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13.4. ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ใน

กรณีต่อไปน้ี  

1. ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนั หรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด เวน้แต่

เป็นการโอนทางมรดก  

2. การโอนหน่วยลงทุนส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้

 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทุนหรือแกไ้ขวิธีจดัการ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมสิีทธิลงมติเพื่อท าการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไ้ขวิธีจดัการ และในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนถือ

หน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษัทจดัการหรือบริษัทหลกัทรพัยท่ี์เป็น

เจา้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ตอ้งไม่นับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนน้ันใน

ส่วนท่ีเกินกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

 

13.6. สิทธิในการไดร้บัเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมสิีทธิท่ีจะไดร้บัเงินคืนเมื่อโครงการส้ินสุดลง โดยบริษัทจดัการจะจดัใหม้ีผูช้ าระบญัชีท่ีส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผูช้ าระบญัชี โดยจะไดด้ าเนินการใหม้ีการจ าหน่ายทรพัยสิ์นของโครงการ ช าระภาระ

หน้ีสินและแจกจ่ายเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามวธีิการท่ีระบุไวภ้ายใตห้วัขอ้ "การช าระบญัชีเมื่อเลิกกองทุน"  

 

13.7. สิทธิประโยชน์อืน่ ๆ :  

สิทธิในการจ าน าหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าน าไดต้ามกฎหมาย แต่ทั้งน้ี นายทะเบียนจะรบัจดทะเบียนการ

จ าน าใหแ้ก่ผูร้บัจ าน าท่ีเป็นสถาบนัการเงินเท่าน้ัน  

 

13.8. อื่น ๆ :  

 

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีความรบัผิดจ ากดัเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนท่ียงัส่งใชแ้ก่บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ครบ 

 

การท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถื้อ

ว่าผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัท่ีจะผูกพนัตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัซ่ึงลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีไดร้บัการ

แต่งตั้งจากบริษัทจดัการกองทุนรวมโดยชอบ 

 

ผูถื้อหน่วยลงทุนมสิีทธิเรียกใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนไดไ้ม่เกินไปกว่าส่วนของ
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ทุนของกองทุนรวมท่ีตนถือ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนหรือการคืน

เงินทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดน้ัน ๆ ดว้ย  

 

14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

- สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

 

14.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

เมื่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดร้บัใบค าขอเปิดบญัชีและใบค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของ

กองทุนท่ีกรอกรายละเอียดครบถว้นชดัเจนพรอ้มหลกัฐานประกอบต่างๆ และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดช้ าระเงิน

ค่าซื้ อหน่วยลงทุนครบถว้นแลว้ บริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนในนามของบริษัทจดัการจะ

ด าเนินการออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนมีหน้าท่ีท่ีจะมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและจะตอ้งลงลายมือช่ือในบตัรตวัอยา่งลายมือช่ือและในสมุดบญัชี

แสดงสิทธิ  

นายทะเบียนจะจดแจง้ช่ือผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนต่อเมื่อบริษัทจดัการไดร้บั

ช าระคา่ซ้ือหน่วยลงทุนถูกตอ้งครบถว้น และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือน้ันไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจดัการ

เรียบรอ้ยแลว้ และใหถื้อว่าสมุดบญัชีแสดงสิทธิท่ีบริษัทจดัการออกใหใ้นนามบริษัทจดัการเป็นหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วย

ลงทุนและใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนได ้ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

ภายหลงัระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกหรือสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนมีหนา้ท่ีจะตอ้งน าสมุดบญัชีแสดงสิทธิไป

ใหน้ายทะเบียนบนัทึกรายการใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืน

หน่วยลงทุนไดต้ั้งแต่วนัท าการถดัจากวนัท่ีค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนของวนัท าการขายหรือวนัท าการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่น าสมุดบญัชีแสดง

สิทธิมาบนัทึกรายการใหเ้ป็นปัจจุบนัใหถื้อวา่ขอ้มลูท่ีบนัทึกในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนถูกตอ้งและรายการท่ีปรากฏในสมุด

บญัชีแสดงสิทธิจะถือว่าถูกตอ้งไดต่้อเมื่อขอ้มลูตรงกบัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน  

ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเปิดบญัชีของกองทุนน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน 2 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกนั บริษัทจดัการจะ

จดแจง้ช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเหล่าน้ันเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและจะตอ้งลงลายมือช่ือร่วมกนั

ในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ เพื่อสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน และมฐีานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั้งเป็นผูไ้ดร้บัเงินท่ีไดจ้าก

การขายคืนหน่วยลงทุน  

อน่ึง ในกรณีท่ีเป็นการซ้ือหน่วยลงทุน จ านวนเงินท่ีปรากฏในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงินท่ีผูล้งทุน

ช าระเป็นคา่ซ้ือหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเท่าน้ัน มใิช่หลกัฐานแสดงสิทธิการไดร้บัจดัสรรหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผู ้

ถือหน่วยลงทุนจะตอ้งน าสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไปปรบัรายการอีกครั้งเพื่อแสดงจ านวนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บั

จดัสรร  

 

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถ

ใชอ้า้งอิงต่อบริษัทจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได ้
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ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัท าใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุน  

 

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และขอ้จ  ากดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

 

16. วิธีการช าระเงินหรือทรพัยส์ินอ่ืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

หากมีการผิดนัดช าระหน้ีหรือมพีฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่

สามารถช าระหน้ีได ้บริษัทจดัการจะรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอืน่ทั้งท่ีเป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพื่อกองทุนรวม

ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการจดัการกองทุนรวมในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารแห่งหน้ี

หรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งผิดนัดช าระหน้ี ดงัน้ี  

16.1 กรณีท่ีบริษัทจดัการไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย ์ 

16.1.1 เมื่อมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนย ์ผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู ้

ถือหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีบริษัทจดัการไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแหง่หน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนยเ์ป็นผูม้ีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิ

จากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ี  

16.1.2 เมื่อไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบัช าระหน้ี บริษัทจดัการจะไม่น าทรพัยสิ์นดงักล่าวและเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีได้

จากการรบัช าระหน้ี มารวมค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม และจะจ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ี

ในโอกาสแรกท่ีสามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั เวน้แต่กรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมี

สิทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีตกลงรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นดงักล่าวแทนเงิน ทั้งน้ี ตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหว่างท่ีบริษัทจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ี บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จาก

ทรพัยสิ์นน้ันได ้และในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายในการบริหารทรพัยสิ์น บริษัทจดัการจะจ่ายจากเงินส ารอง รายไดห้รือ

ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการบริหารทรพัยสิ์นน้ัน  

16.1.3 เมื่อมีเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจดัการจะเฉล่ียเงินได้

สุทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิน้ันภายใน 45 วนันับตั้งแต่วนัถดั

จากวนัท่ีมีเงินไดสุ้ทธิ และจะแจง้รายละเอียดเกี่ยวกบัการเฉล่ียเงินคืนไปยงัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั

ท าการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการไดเ้ฉล่ียเงินคืน เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลา

การเฉล่ียเงินคืนเป็นอยา่งอื่น  

16.1.4 เมื่อมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนยแ์ลว้ ต่อมาปรากฏวา่กองทุนรวมไดร้บัช าระหน้ี

ตามตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งดงักล่าวเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามความในขอ้ 16.1.3 โดยอนุโลม  

16.2 กรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย ์ 

16.2.1 ก่อนการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นท่ีมิใช่หลกัประกนัในแต่ละครั้ง บริษัทจดัการจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผู้

ถือหน่วยลงทุนตามมติพิเศษ  

ในการขอความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง บริษัทจดัการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัทรพัยสิ์นท่ีกองทุน

รวมจะไดจ้ากการรบัช าระหน้ี มลูค่าของทรพัยสิ์น ประมาณการค่าใชจ้่าย พรอ้มเหตุผลและความจ าเป็นในการรบัช าระหน้ี  

16.2.2 เมื่อไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบัช าระหน้ี บริษัทจดัการจะน าทรพัยสิ์นดงักล่าวมารวมค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ
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ของกองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรพัยสิ์นน้ันเพื่อใชใ้นการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์

และวธีิการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะ

ด าเนินการกบัทรพัยสิ์นดงักล่าวดงัน้ี  

(1) กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้บริษัทจดัการอาจมีไวซ่ึ้งทรพัยสิ์นดงักล่าวต่อไป

เพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวมก็ได ้ 

(2) กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้บริษัทจดัการจะจ าหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าวใน

โอกาสแรกท่ีสามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในระหว่างท่ีบริษัทจดัการยงัไม่

สามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยสิ์นดงักล่าว  

ในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายในการบริหารทรพัยสิ์น บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรพัยสิ์นของกองทุนรวม  

16.3 ในกรณีท่ีมีพฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหน้ีได ้บริษัทจดัการ

จะด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีมีพฤติการณว์่าผูอ้อกตราสารหน้ีหรือ

ลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหน้ีได ้เป็นผูม้สิีทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นอื่นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีก็ได ้

ทั้งน้ี ในการด าเนินการดงักล่าว บริษัทไม่ตอ้งน าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งน้ันมารวมค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ

ของกองทุนรวม  

16.4. วิธีการช าระคา่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน  

กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื่นแทน บริษัทจดัการจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้ าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทน

เงินได ้ 

เง่ือนไขเพิ่มเติม :  

ในการเฉล่ียเงินคืนแต่ละครั้งตามขอ้ 16.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตุผลแสดงใหเ้ห็นว่า เงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้าก

การรบัช าระหน้ีไม่คุม้กบัภาระคา่ใชจ้่ายในการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจน าเงินไดสุ้ทธิดงักล่าว

ไปรวมจา่ยในโอกาสแรกท่ีการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระค่าใชจ้า่ยก็ได ้ทั้งน้ี หากไดม้ีการจ าหน่าย

ทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีจนครบถว้นแลว้ และปรากฏวา่เงินไดสุ้ทธิน้ันไม่คุม้กบัภาระคา่ใชจ้่ายในการเฉล่ียเงินคืน 

บริษัทจดัการอาจน าเงินไดสุ้ทธิดงักล่าวมารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมก็ได ้ 

การช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอื่นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏช่ือ

ตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ เวลาท่ีก าหนด เท่าน้ัน  

 

17. การจดัท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และขอ้จ  ากดัในการโอนหน่วยลงทุน :  

 

บริษัทจดัการกองทุนรวมมีหนา้ท่ีจดัใหม้ีทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑท่ี์ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

 

ใหส้นันิษฐานไวก้่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และการช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอื่น รวมทั้งการใหสิ้ทธิหรือการจ ากดั

สิทธิใด ๆ แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏรายช่ือในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนั

หรือตามกฎหมายแลว้ ใหถื้อวา่บริษัทจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีแลว้ 
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บริษัทจดัการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบียนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณี

ดงัน้ี 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และการโอนหน่วยลงทุนจะท าใหผู้ ้

ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ หรือผูม้เีงินลงทุนสูง ตามท่ีก าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม 

เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอน

หน่วยลงทุนจะท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามท่ีก าหนด ในโครงการจดัการ

กองทุนรวม เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทุน ดงัน้ี 

1. หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมขายใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุน

รวมหุน้ระยะยาวท่ีจดัตั้งขึ้ นก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ  

3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน  

 

18. ขอ้จ  ากดัการถือหน่วยลงทุน และขอ้จ  ากดัในการใชส้ิทธิออกเสียง (ถา้มี) :  

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษัท

จดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด

ดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ต็มตามจ านวนท่ีถืออยู่  

 

 

19. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน :  

การด าเนินการใดท่ีโครงการจดัการกองทุนรวมหรือกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากบริษัท

จดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถื้อวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง

เห็นชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมีผลผูกพนัตามมติ 

 

มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีใหด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมาย ใหถื้อวา่มติน้ันเสียไป 

 

ในกรณีท่ีเป็นการขอมติเพื่อแกไ้ขขอ้ผูกพนัในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยส าคญั ตอ้งไดร้บัมติ

พิเศษของผูถื้อหน่วยลงทุน (มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงไดไ้ม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมด

ของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วย

ลงทุนซ่ึงส่งหนังสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู ้

ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะตอ้งปฏบิติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั 

หรือท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามท่ีก าหนดในประกาศน้ีแลว้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์

เพิ่มเติมดงัต่อไปน้ีดว้ย 

 

(1) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนไม่

เท่ากนั ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 
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(2) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือ

มติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(3) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของ

จ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  

 

20. วิธีการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนั :  

การแกไ้ขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหน่ึงของขอ้ผูกพนัท่ีเป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั และมีสาระส าคญัท่ีเป็นไปตาม

และไม่ขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท่ี์ออกโดยอาศยั

อ านาจของกฎหมายดงักล่าว ใหถื้อวา่ขอ้ผูกพนัส่วนท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมน้ันมีผลผูกพนัคู่สญัญา 

 

การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยส าคญัตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถื้อหน่วย

ลงทุน ทั้งน้ี เร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยส าคญั ใหร้วมถึง 

(ก) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

(ข) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นตามขอ้ 6 ของประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 19/2554 

(ค) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่น  

(ง) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการประกนัตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 19/2554 กรณีกองทุน

รวมมีประกนั และขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาประกนัในเร่ืองใด ๆ อนัมีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเสีย

ผลประโยชน์ 

(จ) เร่ืองท่ีผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ากระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยส าคัญ 

 

การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัในลกัษณะดงัต่อไปน้ี ใหม้ีผลผูกพนัเมื่อไดร้บัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้ง

ไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน 

(ก) เป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัใหม้ีสาระส าคญัสอดคลอ้งกบัโครงการจดัการกองทุนรวมท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมโดยไดร้บัมติ

โดยเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน แลว้แต่กรณี หรือ 

(ข) ผูดู้แลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัน้ันเหมาะสม มีความจ าเป็นหรือสมควร และไม่

กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยส าคญั 

 

การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัไม่ว่ากรณีใด ตอ้งกระท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือโดยบุคคลผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท

จดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์ พรอ้มทั้งประทบัตราบริษัท (ถา้มี) บริษัทจดัการกองทุนรวมจะจดัใหม้ีขอ้ผูกพนั

เปิดเผยไว ้ณ ท่ีท าการและเว็บไซตข์องบริษัทจดัการกองทุนรวมเพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได ้รวมทั้งจดัส่งสรุป

การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัพรอ้มทั้งเหตุผลและความจ าเป็นใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกบัการส่งรายงานประจ าปีของกองทุน

รวม  

 

21. การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ :  

 

21.1. การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี  
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21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

22. การเลิกกองทุนรวม :  

 

22.1. เง่ือนไขในการเลิกกองทุน :  

(1) หากปรากฏว่ากองทุนมีมลูค่าหน่วยลงทุนหรือมีผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนดงัน้ี  

(1.1) จ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวนัท าการใด  

(1.2) มลูค่าหน่วยลงทุนท่ีขายไดแ้ลว้ทั้งหมดโดยค านวณตามมลูค่าท่ีตราไวข้องหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 200 

ลา้นบาทในวนัท าการใดและบริษัทจดัการประสงคจ์ะเลิกกองทุนเปิดน้ัน  

(2) เมื่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ใหบ้ริษัทจดัการเลิกกองทุนเปิด ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกระท าการหรืองดเวน้

กระท าการจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือไม่ปฏบิติัหน้าท่ีของตน  

(3) เมื่อไดร้บัความเห็นชอบตามมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่าย

ไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงการจดัการ  

(4) ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั้งและจดัการกองทุนรวม ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัว่า

อาจมีการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อ

เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการทรพัยสิ์นหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้

ด าเนินการแจง้บริษัทจดัการจะหรือบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งท าการช้ีแจง แสดงเหตุผล ขอ้เท็จจริง และหลกัฐาน ซ่ึงในกรณีท่ีไม่มี

การช้ีแจง หรือช้ีแจงแลว้แต่ไม่อาจพสิูจน์หรือท าใหเ้ช่ือไดว้่าการจดัตั้งกองทุนรวมเป็นการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ี

มิใช่รายยอ่ยเป็นการทัว่ไปอยา่งแทจ้ริง และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่บริษัทจดัการจะท าการแกไ้ข หรือ

ด าเนินการใด ๆ และบริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ได ้หรือด าเนินการ

แลว้แต่ไม่สามารถท าใหก้องทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ยเป็นการทัว่ไปอยา่งแทจ้ริง  

 

22.2. การด าเนินการของบริษทัจดัการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  

เวน้แต่กฎหมาย ก.ล.ต. จะก าหนดเป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ีเพื่อเลิกกองทุนเปิดดงักล่าว  

(ก) ยุติการรบัค าสัง่ซ้ือและค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วนัท าการท่ีปรากฏเหตุตามขอ้ 22.1 (1)  

(ข) แจง้ใหผู้ท่ี้เกี่ยวขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท าการท่ีปรากฏเหตุ โดยวธีิการดงัน้ี  

(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน  

(2) แจง้เป็นหนังสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์  

(3) แจง้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ค) จ าหน่ายหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุนเปิดดงักล่าวภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัท าการท่ีปรากฏเหตุ

ตามขอ้ 22.1 (1) เพื่อรวบรวมเงินเท่าท่ีสามารถกระท าไดเ้พื่อช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั  

(ง) ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนเงินท่ีรวบรวมไดต้าม (ค) ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัท าการนับ

แต่วนัท าการท่ีปรากฏเหตุตามขอ้ 22.1 (1) และเมื่อไดด้ าเนินการช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนแลว้จะถือว่าเป็นการเลิก

กองทุนเปิดน้ัน  

เมื่อไดด้ าเนินการตามวรรคหน่ึงแลว้ หากมีหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นคงเหลืออยูจ่ากการด าเนินการตาม (ค) บริษัทจดัการ
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จะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการช าระ

บญัชีของกองทุนรวม  

เมื่อจะมีการเลิกกองทุนรวมใดเพราะเหตุอื่นท่ีทราบก าหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวม

ด าเนินการเกี่ยวกบักองทุนรวมน้ันดงัต่อไปน้ี  

(1) แจง้ใหผู้ท่ี้เกี่ยวขอ้งทราบก่อนวนัเลิกกองทุนไม่น้อยกว่า 5 วนัท าการโดยวิธีการดงัน้ี  

(ก) แจง้เป็นหนังสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์  

(ข) แจง้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ค) แจง้ตลาดหลกัทรพัยใ์นกรณีท่ีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ันเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ 

(2) ด าเนินการดว้ยวธีิการใด ๆ เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทัว่ไปทราบเร่ืองดงักล่าวก่อนวนัเลิกกองทุนรวมเป็น

เวลาไม่น้อยกวา่ 5 วนัท าการ เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดัการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ ์หรือโดย

จดัใหม้ีขอ้มลูเร่ืองดงักล่าวไว ้ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดัการกองทุนรวมและผูส้นับสนุนการ

ขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) เป็นตน้  

(3) จ าหน่ายทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภทออมทรพัย ์

และตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีมีก าหนดระยะเวลาใชเ้งินคืนเมื่อทวงถาม ใหเ้สร็จส้ินก่อนวนัเลิกกองทุนรวม  

 

23. การช าระบญัชีเม่ือเลิกกองทุน :  

บริษัทจดัการจะจดัใหม้ีการช าระบญัชี โดยจะแต่งตั้งผูช้ าระบญัชีท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบเพื่อท า

หน้าท่ีรวบรวม และแจกจ่ายทรพัยสิ์นท่ีคงเหลือจากการช าระหน้ีสินของกองทุนรวมแลว้ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั้งท า

การอยา่งอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบญัชีกองทุนใหเ้สร็จสิ้ น ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.ประกาศก าหนด ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการ

จะอา้งอิงท่ีอยูข่องบริษัทจดัการเป็นภูมิล าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีท่ีตอ้งมีการวางทรพัย ์

ส าหรบัค่าใชจ้่ายและเงินค่าตอบแทนในการช าระบญัชีของกองทุนรวมจะหกัจา่ยจากทรพัยสิ์นของกองทุนรวมและผูช้ าระ

บญัชีจะด าเนินการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามมูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิเท่าท่ีคงเหลืออยูต่ามสดัส่วนจ านวนหน่วย

ลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนถืออยูต่ามหลกัฐานท่ีปรากฏในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัเลิกโครงการ  

เมื่อไดช้ าระบญัชีเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ผูช้ าระบญัชีจะท าการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และภายหลงัจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลว้ หากปรากฏวา่ยงัมีทรพัยสิ์นคงคา้งอยูใ่หผู้ช้ าระบญัชีจดัการโอนทรพัยสิ์น

ดงักล่าวใหต้กเป็นกรรมสิทธ์ิของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

โครงการจดัการกองทุนรวมท่ีผ่านการอนุมติัจากส านักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ท่ีแนบทา้ยขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการ

กองทุนรวม ถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการกองทุนรวม  

 





คู่มือผูล้งทุน Investor Guide  

สิทธิของผูล้งทุน Rights of Investors  

1. สิทธิในการไดร้ับทราบรายช่ือบริษัทจดัการทุกแห่งท่ีไดม้อบหมายใหบุ้คคลธรรมดา หรือนิติบุคคลเป็นตัวแทน

สนับสนุนเพื่อการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  The right to obtain a list of all management companies which 

have appointed any individuals or juristic persons to be their fund selling agents.  

2. สิทธิในการรับทราบขอ้มูลเกี่ยวกับช่ือ ท่ีอยู่ ของบริษัทจัดการ ผูจ้ัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนและตัวแทนสนับสนุน  

รวมทั้งช่ือ  ท่ีอยู่ และเลขประจ าตัวของพนักงานผู ้ท าหน้าท่ีขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของนิติบุคคลดังกล่าว   

The right to obtain information concerning the names and addresses of the Management Company, underwriters 

and distributors, as well as the names, addresses and identification numbers of staff who perform the duty of 

selling and redeeming mutual funds of such juristic persons.  

3. สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มูลเกี่ยวกบัความเส่ียงท่ีเกี่ยวขอ้งกบัหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัค าแนะน าเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนน้ัน 

ตลอดจนรับทราบค าเตือนและค าอธิบายเกี่ยวกับความเส่ียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน  The right to obtain 

information concerning the risks related to mutual fund recommended as well as warnings and description of 

the risks of investing in mutual funds. 

4. สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้เท็จจริงท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อสิทธิประโยชน์ของผูล้งทุนหรือต่อการตดัสินใจ

ลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยู่ในขั้นตอนการด าเนินการเพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวม

กอ ง ทุน ร วม  The right to obtain the facts which substantially affect the rights and benefits of investors or 

investment decision, such as selling of mutual fund which is under the process of amalgamation or merge. 

5. สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มลูเกี่ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนท่ีตวัแทน

อาจไดร้ับจากการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน The right to obtain information concerning conflict of interest, such 

as fees or compensation which a distributor may receive from subscribing or redeeming of mutual funds.  

6. สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ตอ้งการรบัการติดต่อในลกัษณะท่ีเป็นการขายโดยผูล้งทุนมิไดร้อ้งขอ (Cold Calling)*  

ผู ้ ล ง ทุ นมี สิ ท ธิ ดั ง น้ี  The right to refuse any contact without a request of investor ( cold calling) , in which the 

investor shall have the following rights: 

1) ขอทราบช่ือผูติ้ดต่อ ช่ือนิติบุคคลท่ีผูติ้ดต่อสังกัด To request the name of contact person and name of juristic  

person which the person making contact performs duties for.  

2) วตัถุประสงคใ์นการติดต่อ The objective of the contact.  

3) สิทธิท่ีผูล้งทุนจะแสดงเจตนาว่า ไม่ตอ้งการไดร้บัการติดต่อ The right of the investor to refuse any contact.  

7. สิทธิของผูล้งทุนท่ีไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนัท่ีจะยกเลิกค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนหรือขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีท่ีเป็นการขาย

โดยผูล้งทุนมิไดร้อ้งขอ The right of non-institutional investors to cancel a subscription order or redemption order 

in the case of cold calling.  

 



การรอ้งเรียน Complaint 

1. วิธีการรอ้งเรียน Procedures for making a complaint 

ผูล้งทุนสามารถรอ้งเรียนเป็นลายลกัษณอ์กัษร รวมถึงการรอ้งเรียนโดยทางวาจาท่ีมีการบนัทึกเป็นลายลกัษณอ์กัษรท่ี

เ กี่ ย ว กับ  The investor can file a complaint in writing, including a verbal complaint which is recorded in writing, 

concerning. 

 การด าเนินธุรกิจของบริษัทหรือตวัแทน หรือ the operation of the Company or its distributors, or 

 การปฏบิติัหน้าท่ีของพนักงานบริษัทหรือของตวัแทนอยา่งมีนัยส าคญั หรือ the performance of duties by the staff 

of the Company or its distributors, or 

 เกี่ยวกบัการปฏบิติัท่ีผิดกฎหมาย ระเบียบ หรือค าสัง่ของทางราชการท่ีบริษัทหรือตวัแทนตอ้งถือปฏบิติั เช่น กระท า

ไม่สุจริต ประพฤติผิดจรรยาบรรณ หรือขดัต่อโครงการจัดการกองทุนรวม หรือหนังสือช้ีชวนของกองทุน หรือการ

เปิดเผยขอ้มูลส าคญัต่อลูกคา้ หรือการกระท าใดๆท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อทรพัยสิ์นของลูกคา้ เป็นตน้ an act in 

violation of laws, regulations or orders of the authorities which must be observed by the Company or its selling 

agent for example, a dishonest act, an act in violation of the code of ethics or in contravention of the mutual 

fund management project or the fund prospectus, the disclosure of material information to customers or any act 

which causes damage to the assets of customers etc. 

2. สถานท่ีรอ้งเรียน Where to file a complaint 

 บริษัทจดัการ  Management Company  

ส่วนบริการลูกคา้  

 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั 

เลขท่ี 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพฯ 10400 

 โทรศพัท ์0-2673-3888  โทรสาร  0-2673-3988 e-mail : Ka.customer@Kasikornasset.com  

 Customer Service Department 

 Kasikorn Asset Management Co., Ltd. 

400/22 KASIKORNBANK Bldg.  6
th
 and 12

th
 Floor, Phahon Yothin Road Samsen Nai, Phaya Thai 

Bangkok 10400  Telephone No. 0-2673-3888 Facsimile No. 0-2673-3988   

e-mail : Ka.customer@Kasikornasset.com 

 ฝ่ายก ากบัธุรกิจจดัการลงทุน   

 ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

 333/3 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900   

 โทรศพัท ์ 1207 กด 2  http://www.sec.or.th 

 The Office of the Securities and Exchange Commission Thailand 

 333/3  Vibhavadi-Rangsit Road, Chompon, Chatuchak, Bangkok 10900 

 Telephone No. 1207 press 2  http://www.sec.or.th 

 ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนทุกแห่ง All fund selling agents 



www.kasikornasset.com




