
หนงัสือชี �ชวนเสนอขายหนวยลงทนุ 
สวนขอมลูกองทนุรวม 

กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี � 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

K Global Private Equity 19A Fund Not for Retail Investors : K-GPE19A-UI



 
รายการคาํถามและคาํตอบเก่ียวกบักองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิต้ี 19A หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย                1 

 

 

 

กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้  19A หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 

K Global Private Equity 19A Fund Not for Retail Investors: K-GPE19A-UI 

 
ผูล้งทุนไมส่ามารถขายคืนหน่วยลงทุนน้ีในช่วงเวลา 7 ปีได ้ 

ดงัน้ัน หากมีปัจจยัลบท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าว ผูล้งทุนอาจสญูเสียเงินลงทุนจาํนวนมาก 

และกองทุนน้ีไม่ถูกจาํกดัความเส่ียงดา้นการลงทุนเช่นเดียวกบักองทุนรวมทัว่ไป  

จึงเหมาะกบัผูล้งทุนท่ีรบัผลขาดทุนระดบัสูงไดเ้ท่าน้ัน 
 
คาํเตือน 

• กองทุนมีการลงทุนในหน่วย private equity ซ่ึงเหมาะสาํหรบัการลงทุนระยะยาว (ประมาณ 7 ปี)  

• เน่ืองจากกองทุนมีการลงทุนในหน่วย private equity ซ่ึงอาจมีความเส่ียงดา้นสภาพคล่องมากกว่าการลงทุนใน

สินทรพัยท่ี์มีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัย ์อีกทั้งกองทุนจะไม่รบัชาํระหน้ีดว้ยหลักทรัพยอ์ื่นแทนเงิน ซ่ึงอาจ

ทาํใหก้องทุนยอ่ย KSF I ตอ้งจาํหน่ายหลักทรัพยภ์ายในระยะเวลาท่ีจาํกดัในราคาท่ีมีผูร้ ับซ้ือขณะน้ัน ดงัน้ัน 

ผูล้งทุนอาจไม่ไดร้ับเงินตน้และผลตอบแทนตามท่ีคาดหวัง ผูล้งทุนควรศึกษาและทําความเขา้ใจในหน่วย 

private equity  ก่อนการลงทุน 

• กองทุนมีอายุโครงการ 7 ปี แต่อาจเลิกโครงการก่อน 7 ปีได้ หากหุน้ส่วนไม่จํากัดความรับผิด (General 

Partner) ในฐานะเป็นผูร้บัผิดชอบต่อการบริหารจดัการของกองทุนหลกัใชดุ้ลยพินิจเลิกกองทุนหลกั และหรือ

กองทุนยอ่ย KSF I เพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนหลกั ทั้งน้ี ผูล้งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดจ้นกว่า

จะเลิกโครงการ  และหากกองทุนหลกั กองทุนยอ่ย KSF I และหรือกองทุนอา้งอิง ไม่สามารถจาํหน่ายทรพัยสิ์น

ของตนเพื่อคืนเงินตน้และหรือจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่กองทุน (และผูล้งทุนในลาํดบัต่อมา) ภายในระยะเวลาท่ี

เหมาะสม อาจส่งผลใหผู้ล้งทุนสญูเสียเงินตน้และผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงั 

• กองทุนหลกั กองทุนย่อย KSF I และหรือกองทุนอา้งอิง อาจไม่สามารถชาํระหน้ี หรือภาระผูกพนัท่ีเกิดขึ้ นกบั

กองทุนดงักล่าวได ้เช่น ในกรณีท่ีกองทุนอา้งอิงเรียกเงินท่ีชาํระแลว้คืนจากกองทุนย่อย KSF I และกองทุนย่อย 

KSF I ไม่สามารถชาํระคืนเงินดงักล่าวได ้อาจทาํใหก้องทุนหลกั กองทุนย่อย KSF I และหรือกองทุนอา้งอิง 

รวมทั้งกองทุนถูกดาํเนินคดีตามกฎหมายได ้

• ในกรณีท่ีกองทุนย่อย KSF I มีการตั้งเงินสาํรองเพื่อการบริหารจดัการกองทุนย่อย KSF I อาทิ เพื่อการลงทุน

เพิ่มเติม เพื่อชาํระค่าใชจ้่ายหรือภาระผูกพนัต่างๆ ของกองทุน KSF I หรืออาจใชเ้พื่อวตัถุประสงคโ์ดยชอบอื่น

ใด การตั้งเงินสาํรองดงักล่าวจะมีผลกระทบกบักระแสเงินสดท่ีผูล้งทุนจะทยอยไดร้บัระหว่างอายุกองทุน อาจ

ทาํใหผู้ล้งทุนไดร้บัผลตอบแทนตํา่กว่ากรณีท่ีไม่มีการตั้งเงินสาํรอง 

• กองทุนอา้งอิงอาจนําเงินท่ีพึงจ่ายใหแ้ก่กองทุนย่อย KSF I ไปลงทุนต่อ หรือเรียกคืนจาํนวนเงินท่ีไดจ้่ายใหก้บั

กองทุนย่อย KSF I เพื่อนําไปลงทุนต่อ หรืออาจใชเ้พื่อวตัถุประสงคโ์ดยชอบอื่นใด ดงัน้ัน กองทุนอาจมิไดร้ับ

ชาํระคืนเงินตน้และผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงัจากกองทุนย่อย KSF I  ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูการลงทุนและ

ปัจจยัความเส่ียงเพิ่มเติมในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม 

หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย 

(กองทุนรวมสาํหรบัผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) 

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซบัซอ้น 
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• กองทุนอาจมีการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient Portfolio 

Management) ตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง และทาํธุรกรรมกูย้มืหรือ repo เพื่อการลงทุน ทาํใหอ้าจ

มีความเส่ียงมากกว่ากองทุนท่ีลงทุนในหลักทรัพยอ์า้งอิงโดยตรง จึงอาจมีกาํไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนใน

หลกัทรพัยอ์า้งอิงโดยตรง 

• กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถือตํา่กว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได ้(non-investment 

grade) และ/หรือท่ีไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (unrated) และ/หรือหลกัทรัพยท่ี์มิไดจ้ดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย ์(Unlisted Securities) ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงสูงขึ้ นจากการไม่ไดร้บัชําระคืนเงินตน้และ

ดอกเบ้ีย 

• เน่ืองจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ ดงัน้ัน การเปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทุนลงทุน อาทิ 

การเปล่ียนแปลงทางการเมืองหรือนโยบายทางการเงิน อาจส่งผลกระทบต่อมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได ้

รวมถึงการออกมาตรการท่ีอาจส่งผลใหผู้ล้งทุนไดร้บัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าชา้กว่าระยะเวลาท่ีกาํหนดไว้

ในหนังสือช้ีชวน 

• กองทุนลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการ

กองทุน ดงัน้ัน กองทุนจึงอาจมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk)  

• บลจ.กสิกรไทยในฐานะผูจ้ดัการกองทุน ไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารจดัการกองทุนหลกั และหรือกองทุนย่อย 

KSF I ทั้งน้ี การพิจารณาเขา้ลงทุนหรือถอนการลงทุนในทรพัยสิ์นใดๆ รวมทั้งการเลิกกองทุนหลกั และหรือ

กองทุนย่อย KSF I จะเป็นไปตามดุลยพินิจของหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) ซ่ึงมีความรู ้

ความสามารถ และความเช่ียวชาญในการลงทุน Private Equity 

• ขอ้ความในหนังสือช้ีชวนมิใช่คาํแนะนําทางดา้นภาษี บญัชี กฎหมาย หรือกฎระเบียบใดๆ ขอ้มลูใดๆ ท่ีบริษัท

จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายของบริษัทจัดการใหแ้ก่ผู ้ลงทุน (โดยลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจา) มิใช่

คาํแนะนําในการลงทุนในกองทุน และมิไดเ้ป็นการรบัรองหรือรบัประกนัผลตอบแทนท่ีจะไดจ้ากการลงทุนใน

กองทุนตามท่ีคาดหวงัไว ้ผูท่ี้สนใจจะลงทุนในกองทุนควรมัน่ใจว่า ตนมีความเขา้ใจในลกัษณะของกองทุนและ

ประเมินความสามารถในการยอมรบัความเส่ียงและสถานะทางการเงินของตน ดงัน้ัน ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลู

ในหนังสือช้ีชวน ซ่ึงรวมถึงประโยชน์และความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งและวิเคราะหก์ารลงทุนในกองทุนดว้ยตนเอง ก่อน

การตดัสินใจลงทุน  

• หน่วยลงทุนในกองทุนอยู่ภายใตข้อ้จาํกดัการโอนและการขายต่อ ซ่ึงหน่วยลงทุนน้ีอาจจะโอนหรือขายต่อไม่ได ้

เวน้แต่ ไดร้ับอนุญาตตามพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 และกฎหมาย ก.ล.ต. 

ตามท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมหรือออกใหม่เป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตาม นอกจากขอ้จาํกดัการโอนหรือขอ้ยกเวน้ดงักล่าว 

ผูล้งทุนอาจไม่สามารถขายหรือโอนหน่วยลงทุนได ้เวน้แต่เป็นไปตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในหนังสือช้ี

ชวนฉบบัน้ี 
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ลกัษณะสาํคญั 

  

ประเภท  กองทุนผสม ท่ีเน้นลงทุนแบบมีความเส่ียงต่างประเทศ 

อายโุครงการ ประมาณ 7 ปี กองทุนอาจเลิกโครงการก่อน 7 ปีได ้หากหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด 

(General Partner) ในฐานะเป็นผูร้บัผิดชอบต่อการบริหารจดัการของ LOIM PE K 

Investments (กองทุนหลกั) ใชดุ้ลยพินิจเลิกกองทุนหลกั และหรือกองทุนยอ่ย KSF I 

และตอ้งกระทาํการเพื่อประโยชน์สงูสุดของกองทุนหลกั 

วนัท่ีท่ีไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตั้ง

และจดัการกองทุน 

11 เมษายน 2562 

จาํนวนเงินทุนของโครงการ 5,000 ลา้นบาท และอาจเพิ่มจาํนวนเงินทุนของโครงการไดอ้ีกไม่เกิน 750 ลา้นบาท 

ระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก 30 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2562 

 
นโยบายการลงทุน และประมาณการอตัราผลตอบแทน 

1. นโยบายการลงทุน 

กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหน่วย private equity ต่างประเทศ โดยไม่จาํกดัอตัราส่วน ผ่านการลงทุนใน LOIM 

PE K Investments (กองทุนหลกั) ท่ีจดัตั้งขึ้ นภายใตก้ฎหมายของประเทศลกัเซมเบิรก์ (Luxembourg) เป็น 

Reserved Alternative Investment Fund (RAIF)   ในรปูแบบ Corporate Partnership Limited by Shares และอยู่

ภายใตก้ารบริหารจดัการของ Lombard Odier Funds (Europe) S.A. ซ่ึงไดร้บัการแต่งตั้งโดย Lombard Odier 

Investment Managers Private Equity ในฐานะหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) ใหบ้ริหารจดัการ

กองทุนหลกัในฐานะผูจ้ดัการ (Manager) โดยมีมลูค่าขัน้ตํา่ในการลงทุน (minimum commitment) ไม่น้อยกว่า 15 

ลา้นเหรียญดอลลารส์หรฐั และมีระยะเวลาท่ีตอ้งลงทุนประมาณ 5 ปี และสามารถขยายเวลาไดอ้ีก 2 ปี 

ทั้งน้ี กองทุนหลกัจะลงทุนในกองทุน LOIM PE K Investments – KSF I (กองทุนยอ่ย KSF I) ท่ีมีนโยบายเน้นลงทุน

ใน Private Equity ท่ีซ้ือขายในตลาดรอง (Secondary Market) โดยอาจเป็นการลงทุนโดยตรงในบริษัทเอกชนท่ี

ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(Private Companies) และ/หรือลงทุนผ่านนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special 

Purpose Vehicles) ท่ีจดัตั้งขึ้ นโดยผูจ้ดัการกองทุนของ Private Equity Fund และ/หรือลงทุนใน Private Equity 

Fund (ซ่ึงรวมเรียกวา่ “กองทุนอา้งอิง” (Underlying Fund))  

LOIM PE K Investments (กองทุนหลกั) แบ่งหุน้เป็นสองประเภทดงัน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้ท่ีมีอาํนาจบริหารจดัการ (Management Shares) มีสถานะเทียบเท่ากบัหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด

ของหา้งหุน้ส่วนจาํกดั และโดยผลของกฎหมาย ตอ้งรบัผิดร่วมกนัและแทนกนัในหน้ีใด ๆ ท่ีไม่สามารถชาํระไดจ้าก

สินทรพัยข์อง กองทุนหลกั ทั้งน้ี Lombard Odier Investment Managers Private Equity จะมีสถานะเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมี

อาํนาจบริหารจดัการของกองทุนหลกั ต่อไปน้ีจะเรียกว่า “หุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด” (General Partner) จะเป็น

ผูร้บัผิดชอบต่อการบริหารจดัการของกองทุนหลกั ซ่ึงตอ้งกระทาํการเพื่อประโยชน์สงูสุดของกองทุนหลกั 

 (2) ผูถื้อหุน้สามญั (Ordinary Shares) มีความรบัผิดจาํกดัเพียงจาํนวนเงินท่ีลงทุนในกองทุนหลกั ต่อไปน้ีจะ

เรียกว่า “ผูถื้อหุน้จาํกดัความรบัผิด” (Limited Shareholder) โดยกองทุนจะมีสถานะเป็นหน่ึงในผูถื้อหุน้จาํกดัความ

รบัผิด (Limited Shareholder) ของกองทุนหลกั  

(หุน้ท่ีมีอาํนาจบริหารจดัการและหุน้สามญัต่อไปน้ีจะเรียกรวมกนัว่า “หุน้”) 
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กองทุนจะลงทุนโดยใชส้กุลเงินดอลลารส์หรฐั (USD) เป็นสกุลเงินหลกั โดยกองทุนหลกัอาจลงทุนไดห้ลากหลาย

สกุลเงิน เช่น สกุลเงินดอลลารส์หรฐั สกุลเงินยโูร เป็นตน้ ทั้งน้ี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงสกุลเงิน

ในภายหลงั โดยถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงบริษัทจดัการจะคาํนึงถึงประโยชน์ของ

กองทุนเป็นสาํคญั โดยบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบถึงการเปล่ียนแปลงล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 

วนัโดยจะติดประกาศท่ีสาํนักงานของบริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนและท่ีเว็บไซต์

ของบริษัทจดัการ 

ส่วนท่ีเหลือ กองทุนอาจลงทุนใน ตราสารทุน ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสารแห่งหน้ี และหรือเงินฝากในสถาบนั

การเงินทั้งในและต่างประเทศ ทั้งท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) 

และหรือตํา่กวา่อนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) และหรือท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความ

น่าเช่ือถือ (Unrated) โดยไม่จาํกดัอตัราส่วน รวมทั้งอาจลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นหรือการหา

ดอกผลโดยวิธีอื่นตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดหรือเห็นชอบใหก้องทุนลงทุนได ้

ทั้งน้ี กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes หรือ SN) และสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนใหส้งูขึ้ น หรือเพื่อลดค่าใชจ้่ายของกองทุน รวมถึงกองทุน

จะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 

นอกจากน้ี กองทุนอาจกูย้มืเงินหรือทาํธุรกรรมขายโดยมีสญัญาซ้ือคืนเพื่อการลงทุนได ้

อยา่งไรก็ตาม กองทุนจะไม่ทาํธุรกรรมการขายหลกัทรพัยท่ี์ตอ้งยมืมาเพื่อการส่งมอบ (short sell  ) 

ในกรณีท่ีกองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิต้ี 19A หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย มีการลงทุนในกองทุนหลกัไม่น้อย

กว่ารอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนหลกั และกองทุนหลกัมีมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิลดลงในลกัษณะใด

ลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี บริษัทจดัการจะดาํเนินการตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกาํหนด  

(1) มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ ณ วนัใดวนัหน่ึงลดลงเกินกว่าสองในสามของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนหลกั  

(2) ยอดรวมของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนหลกัลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัทาํการใดติดต่อกนั คิดเป็น

จาํนวนเกินกว่าสองในสามของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนหลกั  

กองทุนหลกัดงักล่าวใหห้มายถึงเฉพาะกองทุนหลกัท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกาํหนด  

เง่ือนไข ในกรณีท่ีกองทุนหลกัมีมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิลดลงในลกัษณะดงักล่าวบริษัทจดัการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

(1) แจง้เหตุท่ีกองทุนหลกัมีมลูค่าทรพัยสิ์นลดลง พรอ้มแนวทางการดาํเนินการโดยคาํนึงถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผู้

ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถื้อหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วนัทาํการนับแต่

วนัท่ีปรากฏเหตุ  

(2) ดาํเนินการตามแนวทางการดาํเนินการตาม (1) ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 60 วนันับแต่วนัท่ีมีการเปิดเผยขอ้มลูของ

กองทุนหลกัท่ีปรากฏเหตุ  

(3) รายงานผลการดาํเนินการใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีดาํเนินการ

แลว้เสร็จ  

(4) เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัการดาํเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท่ี้สนใจจะลงทุนเพื่อใหผู้ท่ี้สนใจจะลงทุน

รบัรูแ้ละเขา้ใจเก่ียวกบัสถานะของกองทุนรวม  

ทั้งน้ี บริษัทจดัการกองทุนรวมจะดาํเนินการใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัการดาํเนินการดงักล่าว

ดว้ย โดยระยะเวลาในการดาํเนินการตามขอ้ (2) บริษัทจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.  
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อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรือมีประกาศ

แกไ้ขหรือเพิ่มเติมประเภท ลกัษณะ หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข หรืออตัราส่วนการลงทุนของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น

หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเปล่ียนแปลงประเภท ลกัษณะ หลกัเกณฑแ์ละ

เง่ือนไข หรืออตัราส่วนการลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศฯ ฉบบัใหม่ โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วย

ลงทุนแลว้ 

 
ลกัษณะสาํคญัของกองทุนยอ่ย LOIM PE K Investments – KSF I (กองทุนยอ่ย KSF I) :  

ช่ือกองทุนหลกั LOIM PE K Investments 

ช่ือกองทุนยอ่ย LOIM PE K Investments – KSF I 

Manager Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 

Portfolio Manager Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA 

วตัถุประสงคก์ารลงทุน

และนโยบายการลงทุน 

กองทุนยอ่ย KSF I มีวตัถุประสงคส์รา้งผลตอบแทนในระยะยาว โดยเน้นลงทุนในหน่วย Private 

Equity ท่ีซ้ือขายในตลาดรอง (Secondary Market) โดยอาจเป็นการลงทุนโดยตรงใน

บริษัทเอกชนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(Private Companies) และ/หรือลงทุนผ่าน

นิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicles) และ/หรือลงทุนใน Private Equity Fund (ซ่ึง

รวมเรียกวา่ “กองทุนอา้งอิง” (Underlying Fund)) โดยมีเป้าหมายการลงทุนในการลงทุนท่ีมี

ขนาดการลงทุน (Equity Tickets) ตํา่กวา่ 50 ลา้นเหรียญดอลลารส์หรฐั (USD)  

ทั้งน้ี กองทุนยอ่ย KSF I อาจร่วมลงทุนในกิจการของบริษัทท่ีตอ้งการระดมทุน โดยอาจเป็นการ

เขา้ลงทุนในบริษัทท่ีกิจการมีความมัน่คง (Buyout) หรือลงทุนในบริษัทท่ีมีรายไดแ้ละเติบโต

อยา่งรวดเร็วซ่ึงตอ้งการเงินทุนเพื่อขยายกิจการเพิ่มเติม (Growth Capital) หรือลงทุนในบริษัท

ท่ีเพิ่งเร่ิมก่อตั้งกิจการ (Venture Capital) หรือลงทุนในบริษัทท่ีไม่สามารถดาํเนินกิจการให้

เป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีกาํหนดไว ้และ/หรือบริษัทท่ีมกัมีการปรบัโครงสรา้งกิจการหรือปรบัปรุง

แผนธุรกิจ (Special Situations) โดยการลงทุนเหล่าน้ีจะไม่ยดึติดกบักลุ่มอุตสาหกรรมและภาค

ธุรกิจ และไม่เกิน 1 ใน 3 ของ Capital Commitment 

กองทุนยอ่ย KSF I จะลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดพฒันาแลว้ และอาจมีการลงทุนบางส่วนในตลาด

เกิดใหม่ (Emerging Market) โดยเฉพาะในภมิูภาคเอเชีย ซ่ึงการลงทุนในกองทุนอา้งอิง 

(Underlying Fund) อาจเป็นการลงทุนโดยตรงหรือลงทุนผ่านนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special 
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Purpose Vehicles) ท่ีจดัตั้งขึ้ นโดยผูจ้ดัการกองทุนของ Private Equity Fund ซ่ึงผูจ้ดัการกองทุน

เหล่าน้ีมีแนวโน้มท่ีจะเป็นบุคคลซ่ึงไดร้บัการคดัเลือกจากผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio 

Manager) และเป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในการลงทุนน้ันๆ 

ทั้งน้ี กองทุนยอ่ย KSF I จะลงทุนในกองทุนอา้งอิง (Underlying Fund) แต่ละกองทุนอา้งอิงไม่

เกินรอ้ยละ 30 ของ Capital Commitment  

กองทุนยอ่ย KSF I อาจนําเงินลงทุนท่ีไดร้บัชาํระแลว้จากผูล้งทุน (Capital Contribution) ซ่ึงยงั

ไม่ไดนํ้าไปลงทุนในกองทุนอา้งอิง (Underlying Fund) ไปลงทุนในสินทรพัยส์ภาพคล่องระยะสั้น 

ซ่ึงมีแนวโน้มว่าจะเป็นการลงทุนแบบรายวนั เพื่อรอการลงทุนในกองทุนอา้งอิง (Underlying 

Fund) และ/หรือเพื่อใชช้าํระเป็นค่าธรรมเนียมการจดัการ หน้ีสินอื่นๆ ค่าธรรมเนียม และ/

หรือค่าใชจ้า่ยอื่นๆ หรืออาจนําไปจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้จาํกดัความรบัผิด (Limited 

Shareholder) ก็ได ้ทั้งน้ี เป็นไปตามดุลยพินิจของหุน้ส่วนท่ีไม่จาํกดัความรบัผิด (General 

Partner)  

ทั้งน้ี กองทุนยอ่ย KSF I จะมีระยะเวลาเขา้ลงทุนในกองทุนอา้งอิง (Underlying Fund) ภายใน 

18 เดือนนับจากวนัท่ีเรียกเงินลงทุนจากผูล้งทุน 

การเพ่ิมสถานะการลงทุนในสินทรพัยใ์หมี้มูลค่าสูงกว่ามูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

(Leverage) 

กองทุนยอ่ย KSF I อาจทาํการ leverage และ/หรือทาํธุรกรรมการกูย้มื ในกรณีท่ีกองทุนอา้งอิง 

(Underlying Fund) มีการเรียกระดมทุนเป็นจาํนวนเงินท่ีเกินกวา่จาํนวนเงินลงทุนทั้งหมดท่ี

กองทุนยอ่ย KSF I จะเรียกเก็บจากผูล้งทุน (Over-Commitment) หรือเพื่อชาํระเงินในกรณีท่ีผู ้

ลงทุนของกองทุนผิดนัดชาํระเงินลงทุนท่ีตกลงกนัไว ้โดยมีมลูค่าสงูสุดไม่เกิน 150% ของมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนยอ่ย KSF I โดยอตัราส่วนดงักล่าวจะแบ่งเป็นมลูค่าทรพัยสิ์นของ

กองทุนท่ี 100% และส่วนเกิน (leverage) จากการกูย้มื (Borrowings) สงูสุดท่ี 50% ภายใต้

วิธีการคาํนวณแบบ Commitment Method และ Gross Method ตามกฎหมายของสหภาพยุโรป

เก่ียวกบั Alternative Investment Fund Manager ลงวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2556 

ค่าธรรมเนียม 

 

ค่าธรรมเนียมของ LOIM PE K Investments 

ค่าธรรมเนียมองคก์ร (Organisational Fee) : ไม่เกินรอ้ยละ 0.50 ของ Capital Commitment 

ของกองทุนยอ่ย KSF I 

ค่าธรรมเนียมของกองทุนยอ่ย KSF I 

- ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) : ในช่วงระยะเวลาการลงทุนจะคิดในอตัรา

รอ้ยละ 0.75 ต่อปีของ Capital Commitment ของกองทุนยอ่ย KSF I และหลงัจากระยะเวลา

การลงทุนจะคิดในอตัรารอ้ยละ 0.75 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนยอ่ย KSF I ทั้งน้ี 

จะตอ้งไม่ตํา่กวา่รอ้ยละ 0.30 ต่อปีของ Capital Commitment โดยจะชาํระใหก้บัหุน้ส่วนไม่

จาํกดัความรบัผิด (General Partner) ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน และธนัวาคม  

- ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุน (Carried Interest) : เม่ือกองทุน K-GPE19A-UI ไดร้บั

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั (Hurdle Rate) จากการลงทุนในกองทุนยอ่ย KSF I ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 

8 ต่อปี หุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) จะไดร้บัส่วนแบ่งกาํไรในอตัรารอ้ยละ 

12.50 ของกาํไรส่วนเกินทุน 

- ค่าใชจ้า่ยในการจดัตั้ง ( Set-up Expenses) : ไม่เกินรอ้ยละ 1.00 ของ Capital Commitment 

ของกองทุนยอ่ย KSF I เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นในช่วงการจดัตั้งกองทุนยอ่ย KSF I  

- ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยอืน่ เช่น ค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินการ ค่าธรรมเนียมการฝาก

ทรพัยสิ์น ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชี ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ซ่ึงอาจเกิดขึ้ นระหวา่ง

การดาํเนินการของกองทุนยอ่ย KSF I : ตามค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ นจริง 
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การจดัสรรผลตอบแทนและการชาํระเงินคืนของกองทุนยอ่ย KSF I (Distribution and Repayment Policy)  

หุน้ส่วนไม่จาํกดัความรับผิด (General Partner) จะเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรเงินท่ีกองทุนย่อย KSF I ไดร้บัจาก

กองทุนอา้งอิง (Underlying Fund) ใหก้บัผูถื้อหุน้จาํกดัความรบัผิด (Limited Shareholder) และหุน้ส่วนไม่จาํกดั

ความรบัผิด (General Partner) ตามสดัส่วน โดยเรียงลาํดบัดงัน้ี 

1) ชาํระเงินคืนใหก้บัผูถื้อหุน้จาํกดัความรบัผิด (Limited Shareholder) จนกว่าจาํนวนเงินสะสมท่ีผูถื้อหุน้จาํกดั

ความรบัผิดไดร้บั (Cumulative Distributions) เท่ากบัจาํนวนเงินทั้งหมดท่ีผูถื้อหุน้จาํกดัความรบัผิด (Limited 

Shareholder) ลงทุนในกองทุนยอ่ย KSF I (Capital Commitment) 

2) เม่ือชาํระเงินคืนครบตามขอ้ 1) แลว้ หากยงัมีผลตอบแทนส่วนเกิน จะจดัสรรผลตอบแทนส่วนเกินดงักล่าว

ใหก้บัผูถื้อหุน้จาํกดัความรบัผิด (Limited Shareholder) จนกว่าจาํนวนเงินสะสมท่ีผูถื้อหุน้จาํกดัความรบัผิดไดร้บั 

(Cumulative Distributions) เท่ากบัผลตอบแทนจากการลงทุน ("Hurdle Rate") ท่ีรอ้ยละ 8 ต่อปี โดยคาํนวณ

จากกระแสเงินสดท่ีจ่ายใหก้บัและไดร้บัจากกองทุนยอ่ย KSF I ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้

3) เม่ือจดัสรรเงินครบตามขอ้ 2) แลว้ หากยงัมีผลตอบแทนส่วนเกิน จะจดัสรรผลตอบแทนส่วนเกินดังกล่าว

ใหก้บัหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) จนกว่าหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) จะ

ไดร้บัส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุน (Carried Interest) เท่ากบัรอ้ยละ 12.5 ของผลรวมของจาํนวนเงินท่ีจดัสรร

ใหก้บัผูถื้อหุน้จาํกดัความรบัผิด (Limited Shareholder) ตามขอ้ 2) กบัจาํนวนเงินท่ีจดัสรรใหก้บัหุน้ส่วนไม่จาํกดั

ความรบัผิด (General Partner) ตามขอ้น้ี 

4) เม่ือจดัสรรเงินครบตามขอ้ 3) แลว้ หากยงัมีผลตอบแทนส่วนเกิน จะจดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือในอตัรารอ้ยละ 

12.5 ใหก้บัหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) และในอตัรารอ้ยละ 87.5 ใหก้บัผูถื้อหุน้จาํกดัความ

รบัผิด (Limited Shareholder) (จาํนวนเงินท่ีหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) ไดร้บัตามขอ้ 3) 

และ 4) จะเรียกรวมกนัว่า "ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุน (Carried Interest)") 

ทั้งน้ี หุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) อาจไม่จดัสรรเงินไดไ้ปยงัผูถื้อหุน้จาํกดัความรบัผิด(Limited 

Shareholder) โดยทนัทีและอาจใชดุ้ลยพินิจในการเล่ือนการจดัสรรเงินดงักล่าวตามความเหมาะสม 

ตวัอยา่งขั้นตอนการจดัสรรผลตอบแทนและการชาํระเงินคืนของกองทุนยอ่ย KSF I  

ตวัเลขและขอ้มลูดงัต่อไปน้ี เป็นเพียงตวัอยา่งการคาํนวณเพื่อประกอบการอธิบายการจดัสรรผลตอบแทนและการชาํระ

เงินคืนกรณีท่ีกองทุนยอ่ย KSF I ไม่มีการตั้งเงินสาํรองเพื่อการบริหารจดัการกองทุนยอ่ย KSF I ดงัน้ันจงึมิไดเ้ป็นการ

รบัประกนัวา่ ตวัเลขในตารางเป็นผลการดาํเนินงานท่ีกองทุนยอ่ย KSF I สามารถทาํได ้และไม่ใช่ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุน

ไดร้บัจริง  

เงินสาํรองเพื่อการบริหารจดัการกองทุนยอ่ย KSF I คือ เงินท่ีหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) 

พิจารณากนัไวส้าํหรบัใชเ้พื่อวตัถุประสงคต่์างๆ เช่น เพื่อการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อชาํระค่าใชจ้า่ยหรือภาระผกูพนั

ต่างๆ ของกองทุน KSF I หรืออาจใชเ้พื่อวตัถุประสงคโ์ดยชอบอืน่ใด ซ่ึงการตั้งเงินสาํรองดงักล่าวจะมีผลกระทบกบั

กระแสเงินสดท่ีผูล้งทุนจะทยอยไดร้บัระหวา่งอายุกองทุน อาจทาํใหผู้ล้งทุนไดร้บัผลตอบแทนตํา่กวา่กรณีท่ีไม่มีการ

ตั้งเงินสาํรองได ้

- กองทุน K-GPE19A-UI ลงทุนในกองทุนยอ่ย KSF I เป็นจาํนวนเงิน 100 ลา้นบาท  

- กองทุนยอ่ย KSF I ทยอยจ่ายคืนเงินตน้และผลตอบแทนใหก้องทุน K-GPE19A-UI ตลอดอายุกองทุน รวมเป็นเงิน

ทั้งส้ิน 128 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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วนัท่ี 
งวดท่ี
คืน
เงิน 

กระแส
เงินสด 
(ลบ.) 

IRR 
ผูไ้ดร้บัการจดัสรร 

หมายเหตุ 
K-GPE19A-UI General 

Partner(GP) 
31/05/2019   -100       เงินลงทุนในกองทุนยอ่ย KSF I 
31/03/2020 1 5 -97.23% 5   กองทุน K-GPE19A-UI ไดร้บัคืนเงินตน้ 
30/06/2020 2 5 -90.50% 5   กองทุน K-GPE19A-UI ไดร้บัคืนเงินตน้ 
30/09/2020 3 5 -81.60% 5   กองทุน K-GPE19A-UI ไดร้บัคืนเงินตน้ 
31/12/2020 4 5 -72.09% 5   กองทุน K-GPE19A-UI ไดร้บัคืนเงินตน้ 
31/03/2021 5 20 -44.39% 20   กองทุน K-GPE19A-UI ไดร้บัคืนเงินตน้ 
30/06/2021 6 10 -34.01% 10   กองทุน K-GPE19A-UI ไดร้บัคืนเงินตน้ 
30/09/2021 7 20 -17.48% 20   กองทุน K-GPE19A-UI ไดร้บัคืนเงินตน้ 
31/12/2021 8 30 0.00% 30   กองทุน K-GPE19A-UI ไดร้บัคืนเงินตน้ครบ 100 ลบ. 

30/06/2022 9 10 4.54% 10   
กองทุน K-GPE19A-UI จะไดเ้งินจนกวา่ IRR จะเท่ากบั 8% จึงจะเร่ิมแบ่งให ้GP งวดน้ี IRR ยงัไม่เกิน 8% กองทุน K-
GPE19A-UI จึงไดร้บัเงินทั้งหมด 

31/12/2022 10 8.85 8.00% 8.85   
กองทุน K-GPE19A-UI จะไดเ้งินจนกวา่ IRR จะเท่ากบั 8% จึงจะเร่ิมแบ่งให ้GP งวดน้ี IRR ยงัไม่เกิน 8% กองทุน K-
GPE19A-UI จึงไดร้บัเงินทั้งหมด 

31/03/2023 11 2.5 8.88% - 2.50 งวดน้ี IRR มากกว่า 8% ดงัน้ันจะตอ้งเริมแบ่งเงินให ้GP ดว้ย สดัส่วนทีแบ่ง คือ ใหก้องทุน K-GPE19A-UI  87.50% 
ให ้GP 12.50% 

            
 - สาํหรบังวดน้ี ถา้คาํนวณท่ี IRR เท่ากบั 8% กองทุน K-GPE19A-UI ควรจะไดร้บัเงิน 18.85 ลบ. ซ่ึงกองทุน K-
GPE19A-UI ไดร้บัไปแลว้ในงวดท่ี 9 และงวดท่ี 10 

            
 - ซ่ึงเงินท่ีกองทุน K-GPE19A-UI ไดร้บัไปแลว้ 18.85 ลบ. คิดเป็น 87.50% ดงัน้ันส่วนของ GP ท่ี 12.50% คิด
เป็นเงิน 2.69 ลบ. 

             - ดงัน้ันเงิน 2.5 ลบ.ของงวดน้ีจะเป็นของ GP ทั้งหมด 
31/05/2024 12 6.65 10.86% 5.65 1 เงินทีไดคื้นตั้งแต่งวดที 1 ถึงงวดที 12 รวมเป็นเงิน 128 ลบ. คิดเป็นเงินตน้ 100 ลบ. ส่วนแบ่งกาํไร 28 ลบ. ซึงจะ

คาํนวณการแบ่งเงิน 28 ลบ.ดงัน้ี 
 - ในงวดน้ี ถา้คาํนวณท่ี IRR เท่ากบั 8% กองทุน K-GPE19A-UI ควรจะไดร้บัเงิน 18.62 ลบ. ซ่ึงเงินจาํนวนน้ีคิด
เป็น 87.50% ดงัน้ันส่วนของ GP ท่ี 12.50% คิดเป็นเงิน 2.66 ลบ. 
 - เม่ือแบ่งใหก้องทุน K-GPE19A-UI 18.62 ลบ. และ GP 2.66 ลบ.แลว้ ยงัมีเงินเหลืออีก 6.72 ลบ. (28 - 18.62 
- 2.66 = 6.72) ก็จะแบ่งใหก้องทุน K-GPE19A-UI  87.50% คิดเป็นเงิน 5.88 ลบ. และให ้GP 12.50% คิดเป็น
เงิน 0.84 ลบ. 
 - ดงัน้ัน กองทุน K-GPE19A-UI ควรจะไดร้บัส่วนแบ่งกาํไรทั้งส้ิน 24.50 ลบ. (18.62 + 5.88 = 24.50) ซ่ึงไดไ้ป
แลว้จากงวดท่ี 9 และ 10 เป็นจาํนวน 18.85 ลบ. ดงัน้ันจะไดร้บัเงินอีก 5.65 ลบ. 
 - GP ควรจะไดร้บัส่วนแบ่งกาํไรทั้งส้ิน 3.50 ลบ. (2.66 + 0.84 = 3.50) ซ่ึงไดไ้ปแลว้จากงวดท่ี 11 เป็นจาํนวน 
2.50 ลบ. ดงัน้ันจะไดร้บัเงินอีก 1 ลบ. 
สรุปเงินท่ีไดคื้นตั้งแต่งวดท่ี 1 ถึงงวดท่ี 12 
 - กองทุน K-GPE19A-UI ไดเ้งินทั้งส้ิน 124.50 ลบ. (เงินตน้ 100 ลบ. ส่วนแบ่งกาํไร 24.50 ลบ.) 
 - GP ไดเ้งินส่วนแบ่งกาํไรทั้งส้ิน 3.50 ลบ. 
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นโยบายป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการ

กองทุน 

 

นโยบายการจา่ยเงินปันผล 

ไม่จ่ายเงินปันผล 

 

ดชันีช้ีวดั (Benchmark)  

ไม่มี เน่ืองจากกองทุนมีการบริหารจดัการท่ีมีลกัษณะเฉพาะ เพือ่ใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีคาดหวงัตามระยะเวลาท่ีกาํหนด จึง

ไม่จาํเป็นตอ้งเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทุนกบัตวัช้ีวดั 

 

2. ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดจ้ากเงินลงทุน 

ผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุนโดยจะลงทุนในหน่วย Private Equity 
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 

1. คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบัลกัษณะท่ีสาํคญัของกองทุนรวม 

1.1 กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการกาํหนดประเภทของผูล้งทุนหรือไม่ อยา่งไร 

กองทุนรวมท่ีเสนอขายผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

 

1.2 กองทุนรวมน้ีมีจาํนวนเงินทุนโครงการเทา่ใด 

5,000 ลา้นบาท หากในระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนมีการจองซ้ือหน่วยลงทุนเป็นมลูค่าเกินกว่าจาํนวน

เงินทุนของโครงการ บริษัทจดัการอาจเพิ่มจาํนวนเงินของโครงการไดอ้ีกไม่เกิน 750 ลา้นบาท  

 

1.3 กองทุนน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกสาํหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทุนน้ีเป็นระยะเวลา

เทา่ใด 

• ผูล้งทุนท่ีสามารถรบัความผนัผวนของราคาของตราสารทุนท่ีกองทุนไปลงทุน ซ่ึงอาจปรบัตวัเพิม่สงูขึ้ นหรือ

ลดลงตํา่กว่ามลูค่าท่ีลงทุนและทาํใหข้าดทุนได ้

• ผูล้งทุนท่ีสามารถลงทุนไดใ้นระยะยาวตั้งแต่ 7 ปีขึ้ นไป โดยคาดหวงัผลตอบแทนท่ีดีกว่าการลงทุนในตรา

สารหน้ีทัว่ไป 

• ผูล้งทุนท่ีสามารถรบัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนได ้ 

 

1.4 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่เงินลงทุน 

• ปัจจยัทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศท่ีกองทุนลงทุน 

• กรณีท่ีเกิดความผิดปกติของตลาดอตัราแลกเปล่ียนทาํใหไ้ม่สามารถแลกเปล่ียนเงินกลบัไดต้ามอตัราและ

ระยะเวลาท่ีกาํหนด หรือสามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดแ้ต่ไม่สามารถนําเงินกลบัเขา้มาใน

ประเทศได ้

• กรณีท่ีคู่สญัญาธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงท่ีกองทุนเขา้ทาํอาจมีผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินท่ีดอ้ย

ลง จึงขาดสภาพคล่องท่ีจะจ่ายเงินตามภาระผกูพนั ทาํใหผิ้ดสญัญาหรือไม่สามารถชาํระหน้ีได ้และอตัรา

แลกเปล่ียนมีความผนัผวนจนอาจมีผลกระทบในทางลบต่อมลูค่าของการลงทุนของกองทุนหรือรายไดจ้าก

การลงทุนของกองทุน 

• กรณีท่ีกองทุนไม่สามารถจาํหน่ายจ่ายโอนตราสารท่ีกองทุนถืออยูใ่นราคาท่ีเหมาะสมและภายใน

ระยะเวลาอนัสมควรเพ่ือนําเงินมาชาํระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัในการจาํหน่ายจ่ายโอน

ตราสารดงักล่าวตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของตราสารดงักล่าว หรือไม่มีตลาดรองสาํหรบัทรพัยสิ์นท่ี

กองทุนลงทุน หรือมีตลาดรอง แต่ราคาในตลาดรองอาจจะตํา่กว่าราคาเสนอขายหรือราคาท่ีกองทุนซ้ือ

ทรพัยสิ์นดงักล่าว 

 

1.5 กองทุนน้ีมีผูป้ระกนัเงินทุนหรอืมุ่งเนน้จะคุม้ครองเงินตน้หรอืไม่ อยา่งไร 

กองทุนน้ีไม่มีผูป้ระกนัเงินทุนและไม่คุม้ครองเงินตน้ 

 

1.6 รอบระยะเวลาบญัชี 

31 มีนาคม 
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1.7 คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบัสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมิไดมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือลดความเส่ียง 

1.7.1  กองทุนรวมกาํหนดอตัราสว่นการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Derivatives)หรือตราสารท่ีมีลกัษณะ

ของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง (Structure Note) อยา่งไร 

ประเภททรพัยสิ์น อตัราสว่น 

อตัราสว่นการลงทุนท่ีคาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) ในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้หรือตรา

สารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง เป็นดงัน้ี 

1  hedging limit :  

การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการ

ลดความเส่ียง 

ไม่เกินมลูค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่ 

2  non-hedging limit :  

การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่ เพื่อการลดความ

เส่ียง 

global exposure limit 

กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

 จาํกดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน 

derivatives โดยตอ้ง ไม่เกิน 100% ของ NAV 

การกูย้มืเงินหรือการทาํ repo เพื่อประโยชน์ในการจดัการ

ลงทุน 

ไม่เกิน 50% 

 

โดยรายละเอียดการคาํนวณมลูค่าการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อการคาํนวณอตัราส่วนการลงทุน

ดงักล่าว จะพิจารณาตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

 

1.7.2 ผลกระทบทางลบท่ีมากท่ีสุดจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้และการกูย้มืเงินตอ่เงินทุนของ

กองทุนรวมเป็นอยา่งไร 

หากราคาหลกัทรพัยอ์า้งอิงมีความผนัผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณจ์นอาจทาํให้

กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝงหรือจาก

การกูย้มืเงิน อยา่งไรก็ตาม การขาดทุนดงักล่าวจะไม่เกิน 100% ของ NAV ทั้งน้ี บริษัทฯ จะศึกษาวิเคราะหปั์จจยัท่ี

เก่ียวขอ้งท่ีมีผลกระทบต่อราคา และมีการปรบัเปล่ียนสถานะการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าใหท้นัเหตุการณ์

โดยการคาํนวณอตัราส่วนในการลงทุนท่ีเหมาะสมกบัภาวการณเ์พื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยูต่ลอดเวลา 
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2. คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบัขอ้กาํหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 

2.1 กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอยา่งไร 

การซ้ือหน่วยลงทุน 

มลูค่าขัน้ตํา่ในการลงทุนครั้งแรก  1,000,000 บาท  

มลูค่าขัน้ตํา่ในการลงทุนครั้งถดัไป   ไม่มี เน่ืองจากเป็นการเสนอขายครั้งเดียว  

 

ผูล้งทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดต้ั้งแต่เวลาเร่ิมทาํการของบริษัทจดัการ และผูส้นับสนุนการขายท่ีบริษัทจดัการ

กาํหนดจนถึงเวลา 15.30 น. 

ผูล้งทุนสามารถชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดท่ีบริษัทจดัการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนยอมรับ โดยในกรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือ

ผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนรายอื่นท่ีมิใช่ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

ตอ้งขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนาม "บญัชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ท่ีบริษัท

จดัการไดเ้ปิดไวก้บั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จาํกดั 

(มหาชน) ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั 

(มหาชน) ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) หรือธนาคารซิต้ีแบงก ์

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนอาจชาํระเป็นเงินสด หรือเช็ค 

ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงิน การหกับญัชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีอื่นใดท่ีธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินไดท้นัที และขีดคร่อม

เฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนามกองทุน 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรบัปรุงเปล่ียนแปลงขอ้มลูเก่ียวกบับญัชีรบัชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าว โดยไม่ถือ

ว่าปฏบิติัผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีชาํระค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยวิธีอื่นใดท่ีมิใช่เงินสด ผูล้งทุนจะตอ้งลงวนัท่ีใหบ้ริษัทจดัการ

สามารถเรียกเก็บเงินไดภ้ายในระยะเวลาเสนอขาย 

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนได ้หากมี

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนครบตามจาํนวนเงินทุนจดทะเบียน โดยจะปิดประกาศไวท่ี้สาํนักงานของบริษัทจดัการและ

ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน 

กองทุนมีวตัถุประสงคท่ี์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงคท่ี์จะไม่เสนอขาย

หน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยู่

ในสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซ่ึงโดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและบริษัท

หรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหมี้ขึ้ นและดาํเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา กองทุนจึงขอสงวนสิทธิในการท่ีจะไม่เสนอขาย

หน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคลดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ  

บริษัทจดัการจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัตามระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

1. บริษัทจดัการถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการ

กาํหนด ทั้งน้ี การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัดงักล่าวจะทาํใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละ

รายลดลง  

2. การพิจารณาจํานวนเงินและการจ่ายเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัจะขึ้ นอยู่กบัดุลยพินิจของบริษัท

จัดการ ซ่ึงบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจากเงินสดรับท่ีไดจ้ากเงินปันผล กําไร
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ส่วนเกินจากการลงทุน ดอกเบ้ีย ส่วนแบ่งรายรับอื่นใดหรือจากเงินตน้ของหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นตามหวัขอ้ 

3.13 หลงักนัเงินสาํรองสาํหรบัค่าใชจ้่ายของกองทุน (ถา้มี) 

3. บริษัทจดัการจะดาํเนินการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงมีช่ือปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วย

ลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวนัท่ีบริษัทจดัการดาํเนินการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการถือว่าผูถื้อหน่วย

ลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน  

4. บริษัทจดัการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนของวนัทําการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ

ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจดัการจะชําระเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นคาํขอเปิดบัญชี

กองทุน  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ดําเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในกรณีท่ีบริษัทจัดการ

พิจารณาเห็นว่าการไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัครั้งน้ันๆ เป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ

หากมีการผิดนัดชาํระดอกเบ้ียหรือเงินตน้ของหุน้กู ้พนัธบตัร หรือหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นของกองทุน 

ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได ้เวน้แต่บริษัทจดัการจะเห็นว่าเหมาะสมและ

จะอนุญาตเป็นกรณีพิเศษสําหรับผูถื้อหน่วยลงทุนทุกราย บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมุดบัญชีแสดง

สิทธิ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการปิดบญัชีกองทุนไม่ว่าดว้ยเหตุใด 

บริษัทจดัการอาจยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนในระหว่างเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือเลิกกองทุนเม่ือ

พิจารณาเห็นว่าไม่สามารถลงทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม หรือสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลง หรือไม่

สามารถหาหลักทรัพยห์รือตราสารท่ีจะลงทุนได ้และผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้ับผลตอบแทนตามท่ีบริษัท

จดัการเห็นสมควร 

การชาํระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะชาํระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน

ใหแ้ก่ผูข้ายคืนภายใน 15 วนัทาํการนับแต่วนัทาํการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั ตามวธีิท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน

ระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชีกองทุน หรือตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นโครงการ และ/หรือวิธีการอื่นใดท่ีบริษัทจดัการ

ยอมรบัเพื่ออาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็นตน้ ทั้งน้ี กรณีท่ีบริษัทจดัการจดั

ใหมี้ช่องทางการรบัชาํระเงินค่าขายคืนเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซตข์อง

บริษัทจดัการ 

การคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะคาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี  

(2.1) คาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและมลูค่าหน่วยลงทุนในวนัดงัน้ี 

(ก) คาํนวณทุกส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละไตรมาสตามรอบระยะเวลาบญัชีและประกาศภายในวนัทาํการ

ถดัไป 

(ข) คาํนวณทุกส้ินวนัทาํการก่อนวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนและประกาศภายในวนัทาํการถดัไป 

(ค) คาํนวณทุกส้ินวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนและประกาศภายในวนัทาํการถดัไป 

(ง) คาํนวณทุกส้ินวนัท่ีเกิดเหตุการณท่ี์น่าเช่ือว่าจะมีผลกระทบต่อมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิหรือมลูค่าหน่วยลงทุน

อยา่งมีนัยสาํคญัและประกาศภายในวนัทาํการถดัไป 

(2.2) คาํนวณและประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอยา่งน้อยในวนัดงัน้ี 
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(ก) คาํนวณทุกส้ินวนัทาํการก่อนวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนและประกาศภายในวนัทาํการถดัไป 

(ข) คาํนวณทุกส้ินวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนและประกาศภายในวนัทาํการถดัไป 

 

2.2 กรณีใดท่ีบริษทัจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลดงัต่อไปน้ี 

(1) ประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซ่ึงโดยปกติ

มีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหมี้ขึ้ น

และดาํเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา  

(2) บุคคลท่ีมิใช่ผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ยตามบทนิยามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กาํหนด รวมทั้งท่ีจะประกาศและแกไ้ข

เพิ่มเติมในอนาคต 

(3) บุคคลท่ีปฏิเสธไม่ใหข้อ้มูลหรือเอกสารใดๆ และ/หรือ ไม่ใหค้วามยินยอมในการเปิดเผยขอ้มูลต่อ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อการท่ีบริษัทจดัการจะปฏบิติัตามหน้าท่ีเก่ียวกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 

หรือในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อช่ือเสียง

หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของ

กองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน 

 

2.3 กองทุนรวมน้ีมีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุนไวอ้ยา่งไร 

 บริษัทจดัการอาจเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดมี้คาํสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเขา้เหตุดงัต่อไปน้ี 

โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

หรือ  

(ข) มีเหตุท่ีทาํใหก้องทุนไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุ

ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ  

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบวา่ ราคารบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและ

รายงานการชดเชยราคา  

การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งตน้ บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามหลกัเกณฑ์

ดงัต่อไปน้ี  

(ก) เล่ือนกาํหนดชาํระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน

น้ัน เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนักงาน  

(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเล่ือนกาํหนดการชาํระค่าขายคืน

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวธีิการใด ๆ 

โดยพลนั  

(ค) แจง้การเล่ือนกาํหนดชาํระค่าขายคืน พรอ้มทั้งจดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการ

ไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรบัรองขอ้มลูของผูด้แูลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) 

ต่อสาํนักงานโดยพลนั ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ดาํเนินการแทนก็ได ้ 
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(ง) ในระหว่างการเล่ือนกาํหนดชาํระค่าขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว 

บริษัทจดัการจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยจะชาํระค่าขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามลาํดบัวนัท่ีส่งคาํสัง่ขาย

คืนก่อนหลงั 

 

2.4  กองทุนรวมน้ีมีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการไม่ขาย หรือไม่รบัซ้ือคืน หรือไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ไว้

อยา่งไร  

2.4.1 บริษัทจดัการจะไม่ขาย ไม่รบัซ้ือคืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืน หรือคาํสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัไวแ้ลว้ หรือจะหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืน หรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้ใน

กรณีท่ีปรากฏเหตุดงัต่อไปน้ี  

(1) ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซ้ือขายไดต้ามปกติ  

(2) บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีดงัต่อไปน้ี โดยไดร้บัความ

เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่ง

สมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  

(ค) มีเหตุจาํเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งน้ี การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน

ตามคาํสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือการหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) 

หรือ (ค) จะกระทาํไดไ้ม่เกิน 1 วนัทาํการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนักงาน  

(3) กองทุนไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และมีเหตุการณด์งัต่อไปน้ีเกิดขึ้ น ซ่ึงก่อใหเ้กิด

ผลกระทบต่อกองทุนรวมอยา่งมีนัยสาํคญั  

(ก) ตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยท่ี์กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทาํการซ้ือขายไดต้ามปกติ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ี

กองทุนลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ห่งน้ันเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์น

สุทธิของกองทุนรวม  

(ข) มีเหตุการณท่ี์ทาํใหไ้ม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรี และทาํใหไ้ม่สามารถโอนเงินออก

จากประเทศหรือรบัโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ หรือ  

(ค) มีเหตุท่ีทาํใหก้องทุนไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุ

ดงักล่าวอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทจดัการ และผูด้แูลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน แก่

ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงัต่อไปน้ี  

(ก) บริษทัจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัวา่ผูล้งทุนรายน้ัน ๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํดงัต่อไปน้ี  

1. การกระทาํท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย หรือ 

3. การกระทาํท่ีเป็นการปฏบิติัตามคาํสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรพัยสิ์น โดยบุคคลผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจดัการไม่สามารถดาํเนินการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลกูคา้ไดใ้น

สาระสาํคญั  

 

2.4.2 เม่ือปรากฏเหตุขา้งตน้ และบริษัทจดัการประสงคจ์ะไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัคาํ

สัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะปฏบิติัดงัต่อไปน้ี  

(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการไม่

ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 2.4.1 (1) (2) หรือ (3) ขา้งตน้ บริษัท
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จดัการจะเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถึงการหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุนดว้ยวธีิการใด ๆ โดยพลนัดว้ย  

(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหรือคาํสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนพรอ้มทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาํเนินการของกองทุนรวมเปิดน้ันใหส้าํนักงาน

ทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหรือคาํสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามขอ้ 2.4.1 (1) (2) และ (3) ขา้งตน้ เกิน 1 วนัทาํการ บริษัทจดัการจะดาํเนินการ

ดงัต่อไปน้ี ก่อนการเปิดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน  

(ก) รายงานการเปิดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ 

วนัทาํการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานน้ันใหส้าํนักงานทราบภายในวนัทาํการก่อนวนัเปิดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุน  

(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเปิดขายหรือรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถึงการเปิดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือ

คาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยวธีิการใด ๆ โดยพลนั  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซ้ือคืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืนหรือคาํสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัมาแลว้ หรือหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืน หรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัท

จดัการอาจหยุดคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนก็ได ้

 

2.5 กองทุนรวมน้ีมีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการหยดุขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไวอ้ยา่งไร 

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจาํเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ

การเงินของประเทศ หรือเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ

ประกาศใหบ้ริษัทจดัการหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืนหรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการ

ชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัทาํการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืน หรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน

ออกไปได ้

 

2.6  วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอยา่งไร 

 ไม่มี  

 2.7 กองทุนรวมน้ีกาํหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และขอ้จาํกดัการโอนไวอ้ยา่งไร 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอด

ใดๆ ในกรณีต่อไปน้ี 

1. การโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวจะทาํใหก้ารถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินขอ้จาํกดัการ

ถือหน่วยลงทุน เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จาํกดั

การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต 

2. ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนั หรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

3. การโอนหน่วยลงทุนส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ทั้งน้ี ขอ้กาํหนดเก่ียวกบั FATCA 

เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวภ้ายใตห้วัขอ้ 20 ในโครงการจดัการกองทุน 
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วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายืน่คาํขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีนายทะเบียนพรอ้ม

เอกสารหลกัฐานต่างๆ  

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเม่ือนายทะเบียนไดบ้ันทึกช่ือผูร้บัโอน

หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนจะทําการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้ับโอน

ภายใน 30 วนันับแต่วนัรับคาํขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้ับโอนมีหน้าท่ีจะตอ้งมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิตาม

กาํหนดเวลาท่ีนายทะเบียนนัดหมาย   

2.8 ทา่นจะทราบขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน

ไดจ้ากช่องทางใด 

 ท่านจะทราบขอ้มลูเก่ียวกบัมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดจ้าก 

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจดัการท่ี โทร. 0 2673 3888 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือท่ีโทร. 0 2888 8888 

 

3. คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบัสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุน 

 3.1  กองทุนรวมน้ีมีการออกและสง่มอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อยา่งไร 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

 

เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการสง่มอบ  

เม่ือบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนไดร้บัใบคาํขอเปิดบญัชีและใบคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของ

กองทุนท่ีกรอกรายละเอียดครบถว้นชดัเจนพรอ้มหลกัฐานประกอบต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ "เอกสารหลกัฐาน

ในการขอเปิดบญัชี" และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดช้าํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนครบถว้นแลว้ บริษัทจดัการ 

หรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนในนามของบริษัทจดัการจะดาํเนินการออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือ

หรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐานภายในวนัท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนไดท้าํ

รายการขายหน่วยลงทุนแลว้ โดยผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีท่ีจะมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิดว้ย

ตนเองและจะตอ้งลงลายมือช่ือในบตัรตวัอยา่งลายมือช่ือและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ   

นายทะเบียนจะจดแจง้ช่ือผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนต่อเม่ือบริษัท

จดัการไดร้บัชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนถูกตอ้งครบถว้น และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือน้ันไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนจาก

บริษัทจดัการเรียบรอ้ยแลว้ และใหถื้อว่าสมุดบญัชีแสดงสิทธิท่ีบริษัทจดัการออกใหใ้นนามบริษทัจดัการเป็น

หลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนได ้  

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน 2 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจง้ช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเหล่าน้ันเป็นผู้

ถือหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและจะตอ้งลงลายมือช่ือร่วมกนัในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ เพื่อ

สัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน และมีฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั้งเป็นผูไ้ดร้บัเงินท่ีไดจ้ากการขายคืนหน่วย

ลงทุน   

อน่ึง ในกรณีท่ีเป็นการซ้ือหน่วยลงทุน จาํนวนเงินท่ีปรากฏในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนเงินท่ี

ผูล้งทุนชาํระเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเท่าน้ัน มิใช่หลกัฐานแสดงสิทธิการไดร้บัจดัสรร

หน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งนําสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไปปรบัรายการอีกครั้งเพือ่แสดง

จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัจดัสรร   

http://www.kasikornasset.com/
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บริษัทจดัการกองทุนรวมจะจดัทาํหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนสามารถใชอ้า้งอิงต่อบริษทัจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได ้ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจาํเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัทาํใบหน่วยลงทุนมอบ

ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน   

 

3.2 ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจาํกดัสิทธิในเรื่องใด ภายใตเ้ง่ือนไขอยา่งไร   

ขอ้จาํกดัในการจดัสรร 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการจดัสรรใน

กรณีดงักล่าว จะทาํใหก้ารถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน 

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

และหน้าท่ีของบริษัทจดัการ หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง 

หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการโดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

 

ขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน 

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกินหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายได้

แลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ว่าดว้ยเร่ือง

หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ี

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษทัจดัการตอ้งไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัน้ันในส่วนท่ีเกิน

กว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

 

3.3 หากทา่นตอ้งการรอ้งเรียนจะทาํไดอ้ยา่งไร 

ติดต่อบริษัทจดัการท่ี โทร. 0 2673 3888 หรือ 

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) ท่ี โทร. 0 2033 9999 หรือ 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์0 2230 2240-1 

 

3.4 นโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ 

ไม่มี 

 

2 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกองทุน 

4.1 รายช่ือคณะกรรมการ 

นางสาวขตัติยา อินทรวชิยั   ประธานกรรมการ 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์     ประธานกรรมการบริหาร  

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายประสพสุข ดาํรงชิตานนท ์   กรรมการ                                                                      

นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ ์         กรรมการ        

นางรตันาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์  กรรมการ 

 

รายช่ือผูบ้รหิาร 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์   ประธานกรรมการบริหาร 

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 
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นายเกษตร ชยัวนัเพ็ญ   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวยุพาวดี ตูจ้ินดา   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายนาวิน อินทรสมบติั   Chief Investment Officer 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ ์   Chief Investment Officer 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   Chief Investment Officer 

นายวิทวสั อจัฉริยวนิช   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวเอื้ อพนัธ ์เพ็ชราภรณ ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายเขมชาติ สุวรรณกุล   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวชนาทิพย ์รุ่งคุณานนท ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวเบญจรงค ์เตชะมวลไววทิย ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางหทยัพชัร ์ชูโต   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางอรอร  วงศพ์ินิจวโรดม  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชยัพร ดิเรกโภคา   Associate Chief Investment Officer 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั        Associate Chief Investment Officer 

 

4.2 จาํนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบรษิทัจดัการ  

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2562)  

มีกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการ จาํนวน 204 กองทุน 

 

4.3 มูลค่าสินทรพัยภ์ายใตก้ารจดัการบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการ  

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2562) 

มลูค่าสินทรพัยก์องทุนรวมภายใตก้ารจดัการ  1,072,698,177,378.96 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 

นางสาวเพชรรตัน์ โพธ์ิวฒันะเสถียร ผูบ้ริหารกองทุนตราสารทุน 

นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ  ผูบ้ริหารกองทุนตราสารทุน 

นางสาวภารดี มุณีสิทธ์ิ   ผูบ้ริหารกองทุนผสม 

นายมนตช์ยั อนันตกลู   ผูบ้ริหารกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

นางเสาวลกัษณ ์พฒันดิลก  ผูบ้ริหารกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

นายปณตพล ตณัฑวิเชียร   ผูบ้ริหารกองทุนตราสารหน้ี 

นายฐานันดร โชลิตกุล   ผูบ้ริหารกองทุนตราสารหน้ี 



 
รายการคาํถามและคาํตอบเก่ียวกบักองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิต้ี 19A หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย                20 

นายประมุข มาลาสิทธ์ิ   ผูบ้ริหารกองทุนต่างประเทศ 

นายชยัพร ดิเรกโภคา                           ผูบ้ริหารฝ่ายสาํนักบริหารความเส่ียง 

นางสาวปรานี เกียรติชยัพิพฒัน์  ผูบ้ริหารฝ่ายสาํนักวิจยั 

  

4.5 รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนและสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

 

ผูจ้ดัการกองทุนหลกั 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

คุณชุณหวรรณ  

ขตัตินานนท ์

- ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ 

สาขาการเงิน, University of Texas 

at Austin ประเทศสหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์

และการบญัชี สาขาการบญัชี 

(International Programme), 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก  

บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก  

บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนสาํรอง 

รายช่ือ ประวตักิารศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

คุณนาวิน อินทรสมบตัิ -  Master of Business 

Administration in Finance and 

Derivatives, University of North 

Carolina at Chapel Hill, United 

States 

-  ปริญญาตรี คณะวศิวกรรมศาสตร ์

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล, 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- Chief Investment Officer บลจ. กสิกรไทย 

จาํกดั 

- รองกรรมการผูจ้ดัการและประธานบริหาร

การลงทุนต่างประเทศ บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- รองกรรมการผูจ้ดัการ บลจ. กสิกรไทย 

จาํกดั 

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บลจ. กสิกรไทย 

จาํกดั 

- Assistant Managing Director  

Equity and Derivatives Trading Group  

บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 

- Vice President  

Direct Investment  

บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 

- Director, THAI PROSPERITY ADVISORY 

CO.,LTD 

- Chief Financial Officer,  

CELLENNIUM (THAILAND) CO.,LTD 

- Assistant Vice President  

กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ  

- Assistant Vice President  

Investment Banking Department 

บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 

- Exploration Engineer,  

SEDCO FOREX / SCHLUMBERGER   
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รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนสาํรอง 

รายช่ือ ประวตักิารศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

คุณพีรกานต ์ศรีสุข -Master of Science in Finance 

The London School of Economics 

and Political Science (LSE) 

-ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร,์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- Product Controller (Associate) 

Credit Hybrids Risk and P&L, DEUTSCHE 

BANK (LONDON, UNITED KINGDOM) 

-Risk & Control Analyst 

Exotic Trade Review (Equity & Rates 

Derivatives), DEUTSCHE BANK (LONDON, 

UNITED KINGDOM) 

คุณกนัตยา  

พสุหิรญันิกร 

- Master of Science in Finance 

University of Warwick, United 

Kingdom 

- ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร ์

(International Programme), 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- นักวเิคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก บลจ. 

กสิกรไทย จาํกดั 

- Senior Dealer, Interest Rate Derivatives, 

BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ 

คุณอาภา  เจตจาํรสั - MBA, MIT Sloan School of 

Management (Cambridge, 

MA) 

- ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ 

(International Program), 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก บลจ. กสิกรไทย จาํกดั   

- Investment Manager,Treasurt 

Department, ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 

(มหาชน)  

- Management Trainee,Fund 

Management, บลจ.บวัหลวง จาํกดั 

- Investment Analyst, Fund 

Management, บลจ.บวัหลวง จาํกดั  

- Relationship Manager, Coporate 

Lending, ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 

- Credit Analysis Officer, Coporate 

Lending, ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 

 

ผูล้งทุนสามารถดรูายช่ือผูจ้ดัการกองทุนสาํรองเพิ่มเติมไดท่ี้ Website: www.kasikornasset.com 

 

หนา้ท่ีรบัผิดชอบ 

 บริหารการลงทุนของกองทุนทางเลือก 

 ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนและเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) 

 พฒันาผลิตภณัฑก์ารลงทุนในต่างประเทศ ทั้งกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล 

 วิเคราะหเ์ครดิตของตราสารท่ีจะลงทุน 

 

 

 

http://www.kasikornasset.com/
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4.6 รายช่ือผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย 

 ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอื่นๆ (ถา้มี) 

รายช่ือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นภายหลงั โดยถือว่าไดร้บั

ความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนและไม่ถือเป็นการแกไ้ขโครงการเพิ่มเติม 

 

4.7 ใครเป็นผูด้แูลปรบัปรุงรายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือใหก้ารชาํระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุนเป็นไปอยา่งถกูตอ้ง 

นายทะเบียนกองทุนคือ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2470 1976-83 

 

4.8 ใครเป็นผูเ้ก็บรกัษาทรพัยส์ินและดแูลบริษทัจดัการใหป้ฏิบตัิตามขอ้กาํหนดการลงทุนท่ีตกลงไว ้

ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนคือ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

นอกจากหน้าท่ีตามสญัญาแต่งตั้งผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ ผูด้แูลผลประโยชน์ยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรกัษา

ผลประโยชน์ของผูล้งทุนดว้ย 

 

5. ผูล้งทุนสามารถทราบขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนผ่านช่องทางใด 

 Website: www.kasikornasset.com 
 บริษัทจดัการท่ีหมายเลขโทรศพัท ์0 2673 3888  

http://www.kasikornasset.com/
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ปัจจยัความเส่ียงเก่ียวกบัการลงทุน 

กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิต้ี 19A หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย มีนโยบายลงทุนในสินทรพัยป์ระเภท Private Equity ใน

ต่างประเทศโดยมลูค่าหน่วยลงทุนของสินทรพัยต่์างประเทศดงักล่าวอาจเพิ่มขึ้ นหรือลดลงในช่วงเวลาต่าง ๆ ไดต้ามระดบั

ราคาของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นอื่นท่ีกองทุนลงทุน ซ่ึงอาจไดร้บัผลกระทบทั้งทางดา้นบวกหรือลบจากปัจจยัความเส่ียง

ต่างๆ อาทิ 

 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์(Market Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของปัจจยั

ต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สงัคมและการเมืองของแต่ละประเทศ สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน อตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่อราคาของตราสารท่ีกองทุนลงทุนไว ้และ ส่งผลใหม้ลูค่าหน่วยลงทุนมีความ

ผนัผวน  

 ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) ซ่ึงเกิดจากความเส่ียงท่ีกองทุนมีฐานะการ

ลงทุนอยู่ในต่างประเทศ ซ่ึงอาจทําใหมี้ความผันผวนของมูลค่าทรพัยสิ์นของกองทุนโดยการเปล่ียนแปลงทางการเมือง

และความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงขอ้จาํกดัทางดา้นกฎหมาย และ การทาํธุรกรรมทางการเงินของประเทศท่ี

กองทุนไปลงทุน อาจส่งผลต่อราคาของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได ้ทั้งน้ี กองทุนสามารถลดความเส่ียงจากการ

ลงทุนในตลาดทุนต่างๆไดโ้ดยติดตามและวิเคราะหส์ถานการณ์ดา้นเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศท่ีกองทุนลงทุน

อยา่งสมํา่เสมอ  

 ความเส่ียงจากการดาํเนินงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) คือความเส่ียงท่ีราคาหุน้อาจเปล่ียนแปลงอนั

เน่ืองมาจากผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทผูอ้อกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทํากําไรและ

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทผูอ้อกตราสารท่ีกองทุนลงทุนไว ้ 

 ความเส่ียงจากกฎขอ้บงัคบัต่างๆ (Regulatory Risk) การลงทุนในตลาดต่างประเทศมกัจะเผชิญกบัความเส่ียงอนั

เน่ืองจากหลายปัจจยั เช่น ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ความผนัผวนของตลาด การเขา้แทรกแซงภาคเอกชนของ

รฐับาล ขอ้จาํกดัเร่ืองการเขา้ถึงขอ้มลูและการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเขม้งวด นโยบายภาษีของแต่ละประเทศ กฎขอ้บงัคบัต่างๆ 

ของตลาดหลักทรพัย ์ความไม่มัน่คงทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดบัภูมิภาค ขอ้จาํกดัหรือ

กฎหมายหรือมาตรการควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อหรือเงินฝืด รวมถึงความ

ไม่พรอ้มของระบบการชาํระราคาและ/หรือผูด้แูลผลประโยชน์ เป็นตน้  

 ความเส่ียงจากขอ้จาํกดัการนาํเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเส่ียงท่ีรัฐบาลของประเทศท่ี

กองทุนเขา้ไปลงทุนอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ หรือเกิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ 

การเมืองหรือสงัคม ทาํใหก้องทุนไม่สามารถนําเงินกลบัเขา้มาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให ้ผูล้งทุนอาจไดร้บัชาํระเงินค่า

ขายคืนหน่วยลงทุนล่าชา้กว่าระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน 

 สภาพคล่องของหลกัทรพัยท่ี์กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) ซ่ึงเกิดขึ้ นจากการท่ีกองทุนไม่สามารถจาํหน่ายหลกัทรพัย์

ท่ีลงทุนไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร อาจส่งผลกระทบต่อมลูค่าหน่วยลงทุน  

 ความเส่ียงจากการรบัชาํระคืนเงินลงทุน (Settlement Risk) ซ่ึงเกิดจากความล่าชา้ของการรบัชาํระคืนเงินลงทุนจาก

ความแตกต่างทางดา้นเวลา และขัน้ตอนในการซ้ือขายท่ีต่างกนัระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อย่างไรก็ดี ทางกองทุนอาจ

พิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหน้ีท่ีมีลกัษณะคลา้ยเงินฝาก หรือ ตราสารแห่งหน้ีทัว่ไป หรือ เงินฝากในสถาบนัการเงิน

ตามกฎหมายไทยท่ีมีอายุของตราสาร หรือ ระยะเวลาการฝากเงิน แลว้แต่กรณี เพื่อรกัษาสภาพคล่องของกองทุนและลด

ความเส่ียงจากการรบัชาํระคืนเมือมีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผูล้งทุน 

 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) เป็นความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศทาํใหก้องทุนมี

ความเส่ียงจากการเคล่ือนไหวของเงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิดจากปัจจยัต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลก ปัจจยัพื้ นฐานทาง

เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ นโยบายการเงินและการคลงั เสถียรภาพทางการเมืองทั้งในและนอกประเทศ การเก็งกาํไร
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ค่าเงิน เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนได้

ตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน จึงไม่สามารถป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนไดท้ั้งหมด  

ปัจจยัความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุน K-GPE19A-UI เพ่ิมเติม 

20.1 ปัจจยัความเส่ียงของกองทุน 

ผูส้นใจลงทุนควรพจิารณาปัจจยัความเส่ียงต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ีก่อนท่ีจะลงทุนในกองทุน ผูส้นใจลงทุนควรศึกษา และในกรณีท่ี

เหมาะสม ควรขอคาํปรึกษาจากท่ีปรึกษาวชิาชีพเก่ียวกบัผลท่ีจะเกิดขึ้ น รวมถึงผลทางดา้นภาษีจากการขอซ้ือ ถือครอง 

แลกเปล่ียน ไถ่ถอน หรือจาํหน่ายจ่ายโอนซ่ึงหน่วยลงทุนในกองทุนหลกัและกองทุนยอ่ย KSF I โดยขอ้มลูทางดา้นล่างน้ีอาจ

ไม่ครอบคลุมความเส่ียงทั้งหมดจากกบัการลงทุนในกองทุน 

ทั้งน้ี ผูล้งทุนรบัทราบว่ากองทุนหลกัไม่รบัรองว่าการใชว้ิจารณญาณของหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) 

ผูจ้ดัการกองทุน (Manager) หรือ ผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio Manager) จะส่งผลใหก้ารลงทุนของกองทุนหลกั 

สามารถสรา้งผลกาํไร อีกทั้งกองทุนไม่สามารถรบัรองวา่กองทุนหลกั จะไม่ขาดทุน โดยกองทุนหลกั อาจลงทุนในตราสารอื่น

นอกจากท่ีระบุไว ้ซ่ึงรวมถึงตราสารท่ีไม่ไดมี้อยู ่ณ วนัท่ีของหนังสือช้ีชวนฉบบัน้ี แต่อยูภ่ายในกลยุทธ ์วตัถุประสงค ์และ

นโยบายการลงทุนของกองทุนยอ่ย KSF I โดยผูส้นใจลงทุนตอ้งทาํการประเมินความเส่ียงจากการลงทุนในกองทุนดว้ยตนเอง 

ปัจจยัความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีระบุดา้นล่างน้ี โดยทัว่ไปมีผลกบัการดาํเนินงานทั้งของกองทุน กองทุนหลกั กองทุนยอ่ย KSF I 

กองทุนอา้งอิง (Underlying Fund) และผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio Manager) ของกองทุนอา้งอิงเหล่าน้ัน รวมทั้ง

หลกัทรพัยแ์ละตราสารท่ีกองทุนอา้งอิงเหล่าน้ันถือครองอยู ่อยา่งไรก็ตาม ปัจจยัความเส่ียงเหล่าน้ีอาจมีผลกบักองทุน

โดยตรงดว้ย ในกรณีท่ีกองทุนหลกัลงทุนโดยตรง ภายใตห้วัขอ้ปัจจยัความเส่ียงน้ี การกล่าวถึงกองทุนหลกัใหห้มายความ

รวมถึงกองทุนยอ่ย KSF I หรือกองทุนอา้งอิงดว้ย แลว้แต่กรณี 

1. ความเส่ียงโดยทัว่ไป 

1.1 ผลตอบแทนการลงทุน 

ความสาํเร็จของกองทุนขึ้ นอยูก่บัความสามารถของหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) ผูจ้ดัการกองทุน 

(Manager) หรือผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio Manager) ของกองทุนหลกั และกองทุนยอ่ย KSF I ในการเลือกเขา้

ลงทุนและถอนการลงทุนท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี กองทุนไม่สามารถรบัประกนัวา่กองทุนหลกั หรือกองทุนยอ่ย KSF I จะมีการ

ลงทุนท่ีเหมาะสมหรือประสบความสาํเร็จ 

ปัจจุบนั ไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง (Liquid Market) สาํหรบัการลงทุนใน Private Equity และไม่อาจคาดหมายไดว้่าจะมีการ

พฒันาตลาดดงักล่าวขึ้ นในอนาคต ดงัน้ัน หุน้ในกองทุน KSF I จึงอาจจะไม่สามารถโอนเปล่ียนมือไดง่้าย กองทุนในฐานะผู้

ถือหุน้จาํกดัความรบัผิด (Limited Shareholder) จะมีขอ้ผกูพนัต่อกองทุนยอ่ย KSF I เป็นระยะเวลานาน และโดยทัว่ไปจะไม่

สามารถถอนตวัจากกองทุนยอ่ย KSF I ได ้

การลงทุนในบริษัทท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยส์ามารถจาํหน่ายเป็นตวัเงินไดย้าก และโดยทัว่ไปจะมีความเส่ียงใน

ระดบัท่ีสงูกวา่การลงทุนในบริษทัจดทะเบียน ในกรณีท่ีกองทุนยอ่ย KSF I ท่ีกองทุนเขา้ลงทุนเป็นผูถื้อหุน้ส่วนน้อย การจดัหา

ความคุม้ครองอยา่งเพียงพอสาํหรบัผลประโยชน์ของกองทุนยอ่ย KSF I อาจจะไม่สามารถทาํได ้

ผูล้งทุนควรตระหนักวา่ผลการดาํเนินงานในอดีตไม่จาํเป็นตอ้งบ่งช้ีถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต และกองทุนไม่สามารถ

รบัรองว่ากองทุนยอ่ย KSF I ท่ีกองทุนเขา้ลงทุนจะมีผลการดาํเนินงานท่ีเทียบเคียงกนั 
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มลูค่าของกองทุนอา้งอิง (Underlying Fund) อาจมีความผนัผวน กองทุนไม่สามารถรบัรองวา่จะบรรลุวตัถุประสงคก์ารลงทุน

ของกองทุนยอ่ย KSF I หรือกองทุนยอ่ย KSF I จะคืนทุนชาํระแลว้ (Contributed Capital) ทั้งหมดหรือบางส่วนใหแ้ก่กองทุน

ในฐานะผูถื้อหุน้จาํกดัความรบัผิด (Limited Shareholder) 

กฎระเบียบเก่ียวกบัภาษี และการตีความกฎระเบียบเหล่าน้ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในกองทุนยอ่ย KSF I อาจเปล่ียนแปลงได้

ในระหว่างท่ีกองทุนถือหน่วยลงทุนของกองทุนยอ่ย KSF I 

การเปล่ียนแปลงในสภาวะเศรษฐกิจ เช่น การปรบัขึ้ นอตัราดอกเบ้ีย การเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน เศรษฐกิจตกตํา่ และ

ภาวะตกตํา่ของภาคอุตสาหกรรมท่ีอยูใ่นพอรต์การลงทุน อาจเกิดขึ้ นไดใ้นระหว่างท่ีกองทุนถือหน่วยลงทุนของกองทุนยอ่ย 

KSF I ซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนอา้งอิง (Underlying Fund) และต่อกองทุนและผูถื้อหน่วยลงทุนในท่ีสุด 

ในช่วงปีแรก ๆ ของการจดัตั้งกองทุนยอ่ย KSF I มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดร้บัจากการจาํหน่ายการลงทุน (Realization Value) อาจ

มีจาํนวนตํา่กวา่มลูค่าเร่ิมตน้ (Initial Value) โดยอาจมีสาเหตุจากผลกระทบของค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยในการจดัตั้งและ

การดาํเนินงาน และการท่ีกองทุนยอ่ย KSF I เพิ่งอยูใ่นระยะเร่ิมตน้ของวงจรการลงทุน การประเมินมลูค่าของกองทุนยอ่ย 

KSF I และการลงทุนของกองทุนยอ่ย KSF I จะเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมท่ีมีอยู ่ในขณะท่ีมาตรฐานดงักล่าวมุ่งท่ีจะ

ใหข้อ้มลูท่ีแทจ้ริงเป็นธรรมของมลูค่าของสินทรพัยข์องกองทุนยอ่ย KSF I ณ เวลาใดเวลาหน่ึง แต่มลูค่าตลาดท่ีแทจ้ริงของ

การลงทุนประเภท Private Equity จะเกิดขึ้ นก็ต่อเม่ือถอนหรือจาํหน่ายการลงทุนน้ัน 

1.2 การลงทุนต่อเน่ืองและขอ้ผกูพนัการชาํระเงินทุน 

เน่ืองจากกองทุนหลกั อาจถูกเรียกใหจ้ดัหาเงินลงทุนต่อเน่ือง ชาํระเงินทุนเพิ่มเติม หรือคืนผลตอบแทนท่ีจ่ายใหก้บักองทุน

อา้งอิง (Underlying Fund) กองทุนจึงไม่สามารถรบัรองวา่กองทุนหลกั จะมีเงินทุนเพียงพอสาํหรบัการดาํเนินการดงักล่าว ซ่ึง

อาจมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนและผูถื้อหน่วยลงทุนได ้

1.3 ความรบัผิดในกรณีการคืนผลตอบแทนท่ีจ่ายแลว้ 

ในบางครั้ง หุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) ของกองทุนหลกั จะนําเงินท่ีพึงจ่ายใหแ้ก่กองทุนในฐานะผูถื้อหุน้

จาํกดัความรบัผิด (Limited Shareholder) ไปลงทุนต่อ หรือเรียกจาํนวนเงินท่ีไดจ้่ายใหก้บักองทุนคืนเพื่อนําไปลงทุนต่อ หรือ

อาจใช ้(หรือเรียกคืนเพื่อใช)้ ชาํระหน้ีของกองทุนหลกั หรือวตัถุประสงคโ์ดยชอบอื่นใด การเรียกคืนผลตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่

กองทุนแลว้อาจมีผลทางภาษี ผูส้นใจลงทุนควรปรึกษาท่ีปรึกษาวชิาชีพเก่ียวกบัผลทางภาษีของการเรียกคืนน้ัน  

1.4 การกูย้มืเงิน 

กองทุนอา้งอิง (Underlying Fund) อาจกูย้มืเงินตามขอ้จาํกดัท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสารการจดัตั้งของกองทุนอา้งอิง โดยกองทุน

อา้งอิงอาจนําเอาวงเงินลงทุนท่ีไดร้บัหรือจะไดร้บัชาํระจากผูล้งทุน (Capital Commitment) ซ่ึงรวมถึงวงเงินลงทุนท่ีไดร้บัหรือ

อาจไดร้บัจากกองทุนหลกั ไปเป็นหลกัประกนัการกูย้มืของกองทุนอา้งอิงซ่ึงผูล้งทุนดงักล่าว ในกรณีดงักล่าวหากกองทุน

อา้งอิงผิดนัดชาํระหน้ีหรือมีเหตุผิดสญัญาอื่นภายใตห้น้ีดงักล่าว (รวมถึงกรณีท่ีกองทุนอา้งอิงมีหน้ีสินลน้พน้ตวั) ผูใ้หกู้อ้าจ

เรียกรอ้งใหผู้ล้งทุนของกองทุนอา้งอิงรวมถึงกองทุนหลกั ชาํระเงินลงทุนท่ียงัไม่ไดช้าํระ (Unfunded Commitments) ทั้งหมด 

เพื่อการชาํระคืนหน้ีของกองทุนอา้งอิงได ้โดยในกรณีดงักล่าวหากผูล้งทุนในกองทุนอา้งอิงบางรายไม่ชาํระเงินลงทุนตาม

วงเงินลงทุนของตน อาจทาํใหผู้ล้งทุนรายอื่น ๆ รวมถึงกองทุนหลกั ตอ้งรบัภาระในหน้ีน้ันสงูเกินสดัส่วนท่ีควรจะเป็น ซ่ึงจะ

ส่งผลกระทบในทางลบต่อกองทุนทาํใหเ้กิดการขาดทุนได ้ 

1.5 การเรียกระดมทุน 
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หากกองทุนในฐานะผูถื้อหุน้จาํกดัความรบัผิด (Limited Shareholder) ไม่ปฏบิติัตามการเรียกระดมทุนของกองทุนหลกั จะ

ถือเป็นกรณีท่ีผูถื้อหุน้จาํกดัความรบัผิดผิดสญัญา และจะถูกลงโทษตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ตกลงการเสนอขายหลกัทรพัยใ์หก้บั

บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement Memorandum) ท่ีกองทุนไดเ้ขา้ทาํกบักองทุนหลกั 

1.6 การเขา้ลงทุนหรือตกลงจะเขา้ลงทุนเป็นจาํนวนท่ีเกินฐานวงเงินลงทุนท่ีจะเรียกเก็บจากผูล้งทุนของกองทุนยอ่ย KSF I 

การเขา้ลงทุนหรือตกลงจะเขา้ลงทุนเป็นจาํนวนท่ีเกินฐานวงเงินลงทุนท่ีจะเรียกเก็บจากผูล้งทุนของกองทุนยอ่ย KSF I 

(Over-Commitment) จะก่อใหเ้กิดความเส่ียงท่ีกองทุนยอ่ย KSF I ท่ีกองทุนเขา้ลงทุนน้ันไม่สามารถปฏบิติัตามภาระผกูพนัท่ี

คา้งอยูไ่ด ้โดยผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio Manager) ของกองทุนหลกัไดท้าํการศึกษาแลว้ และมีความเห็นว่ากองทุน

ยอ่ย KSF I อาจเขา้ลงทุนหรือตกลงเขา้ลงทุนเกินกว่าฐานวงเงินลงทุนท่ีจะเรียกจากผูล้งทุนของกองทุนยอ่ย KSF I ไม่เกินรอ้ย

ละ 25 ของฐานวงเงินลงทุนท่ีกองทุนยอ่ยจะเรียกจากผูล้งทุน ดงัน้ัน การท่ีกองทุนเขา้ลงทุนในกองทุนยอ่ย KSF I จึงส่งผลให้

กองทุนตอ้งรบัความเส่ียงในการเขา้ลงทุนหรือตกลงจะเขา้ลงทุนเป็นจาํนวนท่ีเกินฐานวงเงินลงทุนท่ีจะเรียกเก็บจากผูล้งทุน

ของกองทุนยอ่ย KSF I ในอตัรารอ้ยละ 25 เช่นกนั นอกจากน้ี กองทุนยอ่ย KSF I ท่ีกองทุนเขา้ลงทุนยงัสามารถกูย้มืเงิน

สาํหรบัจาํนวนเงินส่วนท่ีขาดหากเกิดเหตุการณด์งักล่าวขึ้ น ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อกองทุนอนัทาํใหค้วามเส่ียงของ

กองทุนเพิ่มขึ้ น  

1.7 ความเช่ือมัน่ในทีมผูบ้ริหาร 

ถึงแมว้่ากองทุนหลกั ประสงคท่ี์จะลงทุนในกองทุนอา้งอิง (Underlying Fund) ซ่ึงมีทีมผูบ้ริหารท่ีมีมาตรฐานการปฏบิติัการท่ี

เป็นท่ียอมรบั แต่กองทุนไม่สามารถรบัประกนัความสาํเร็จของทีมผูบ้ริหารในการบริหารจดัการกองทุนอา้งอิงได ้ซ่ึงหากทีม

ผูบ้ริหารของกองทุนอา้งอิงลม้เหลวในการบริหารกองทุนอา้งองิอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อกองทุนได ้

1.8 การเปล่ียนแปลงกลยุทธก์ารลงทุน 

กลยุทธก์ารลงทุนของกองทุนยอ่ย KSF I ท่ีกองทุนเขา้ลงทุนอาจเปล่ียนแปลงไดโ้ดยการอนุมติัล่วงหน้าโดยเสียงขา้งมากของ

หุน้ท่ีออกจาํหน่ายแลว้ (Outstanding Shares) โดยการเปล่ียนแปลงใด ๆ ซ่ึงไดร้บัอนุมติัจากเสียงขา้งมากดงักล่าวจะมีผล

ผกูพนัผูล้งทุนทุกราย (รวมถึงผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ยกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเสนอ หรืองดออกเสียง) การตดัสินใจเขา้

ทาํกิจกรรมใหม่ หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงกลยุทธก์ารลงทุนเดิมของกองทุนยอ่ย KSF I อาจทาํใหเ้งินทุนของกองทุนยอ่ย KSF I 

ท่ีกองทุนเขา้ลงทุนมีความเส่ียงเพิ่มเติมอยา่งมีนัยสาํคญั 

1.9 คดีความโดยบุคคลภายนอก 

กิจกรรมการลงทุนทางออ้มของกองทุนจะส่งผลใหก้องทุนอาจมีความเส่ียงท่ีจะตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งในคดีความกบั

บุคคลภายนอก ทั้งน้ี โดยปกติ กองทุนหลกั จะรบัภาระค่าใชจ้า่ยในการต่อสูข้อ้เรียกรอ้งของบุคคลภายนอก และการชาํระ

เงินใด ๆ ตามการตกลงยุติคดีหรือคาํพพิากษา ซ่ึงจะทาํใหท้รพัยสิ์นสุทธิของกองทุนหลกั ลดจาํนวนลงอนัส่งผลทาํให้

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนลดจาํนวนลงตามไปดว้ย 

1.10 ขอ้จาํกดัการโอน 

หุน้ของ กองทุนหลกั ไม่มีตลาดสาธารณะ (Public Market) รองรบัในการซ้ือขายและไม่อาจคาดว่าจะมีการพฒันาตลาดน้ีขึ้ น

ในอนาคต นอกจากน้ี การโอนหุน้จะกระทาํไดโ้ดยการอนุมติัล่วงหน้าจากหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) 

เท่าน้ัน และตอ้งเป็นไปตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั และขัน้ตอนท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงการเสนอขายหลกัทรพัยใ์หก้บับุคคลใน

วงจาํกดั (Private Placement Memorandum) และหนังสือสาํคญัการจดัตั้ง (Articles of Incorporation) กองทุนหลกั ดงัน้ัน 
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ผูล้งทุนจึงควรรบัทราบและยอมรบัไดถึ้งความเส่ียงจากการท่ีการลงทุนในกองทุนหลกั ของกองทุนไม่มีสภาพคล่องในการซ้ือ

ขาย  

1.11 การแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือช้ีชวนเพื่อการเสนอขายหุน้ต่อบุคคลในวงจาํกดั 

ขอ้บงัคบัในขอ้ตกลงการเสนอขายหลกัทรพัยใ์หก้บับุคคลในวงจาํกดั (Private Placement Memorandum) ของ กองทุนหลกั 

(รวมถึงกลยุทธก์ารลงทุน และ/หรือนโยบายของกองทุนยอ่ย KSF I ท่ีกองทุนเขา้ลงทุน) อาจถกูแกไ้ขเพิ่มเติมได ้โดยเป็นไป

ตามขอ้กาํหนดท่ีระบุไวใ้นขอ้ตกลงดงักล่าว ซ่ึงการแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าวอาจส่งผลทาํใหค้วามเส่ียงในการท่ีกองทุนเขา้ลงทุน

ในกองทุนยอ่ย KSF I เพิ่มขึ้ น หรือส่งผลกระทบในทางลบแก่กองทุนและผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุน 

1.12 สภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาดโดยทัว่ไป 

สภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาดโดยทัว่ไปอาจมีผลต่อความสาํเร็จของกองทุน ตวัอยา่งของสภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาด

โดยทัว่ไปไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ีย ความสามารถในการจดัหาสินเช่ือ อตัราเงินเฟ้อ ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ การ

เปล่ียนแปลงของกฎหมาย (รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีจากการลงทุนของกองทุน) อุปสรรคทางการคา้ การ

ควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตรา และสถานการณท์างการเมืองภายในประเทศและระหว่างประเทศ (รวมถึงสงคราม การก่อ

การรา้ย หรือปฏบิติัการดา้นความมัน่คง) ปัจจยัเหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบต่อระดบัและความผนัผวนของราคาของหลกัทรพัย์

และสภาพคล่องของการลงทุนของกองทุน ความผนัผวนหรือการขาดสภาพคล่องอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทาํ

กาํไรของกองทุน หรือก่อใหเ้กิดความสญูเสีย กองทุนมีฐานะการซ้ือขาย (Trading Positions) คา้งไวอ้ยูเ่ป็นจาํนวนมาก ซ่ึง

อาจทาํใหก้องทุนไดร้บัผลกระทบในทางลบจากความผนัผวนในตลาดการเงิน โดยยิง่กองทุนมีฐานะการซ้ือขาย (Trading 

Positions) มากเท่าใด ความระดบัของความสญูเสียท่ีอาจเกิดขึ้ นก็ยิง่สงูขึ้ นตามไปดว้ย 

1.13 ความเส่ียงทางดา้นกฎหมาย ภาษีอากร และการกาํกบัดแูล 

การเปล่ียนแปลงของกฎหมาย ภาษีอากร และการกาํกบัดแูล ตลอดจนคาํวินิจฉยัของศาลอาจเกิดขึ้ นไดใ้นระหว่างการ

ดาํเนินการของกองทุน ซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบต่อ (1) กองทุนหลกั หุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด  (General Partner) 

ผูจ้ดัการกองทุน (Manager) หรือ ผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio Manager) หรือกองทุนอา้งอิง (Underlying Fund) 

(2) ลกัษณะและวธีิการลงทุนของกองทุน (3) ผลการดาํเนินงานของกองทุน หรือ (4) ผูล้งทุนในกองทุน ทั้งน้ี การกาํกบั

ดแูลของกองทุนเพื่อการลงทุนภาคเอกชน (Private Investment Funds) และบริษัทเอกชนยงัคงมีการเปล่ียนแปลงและ

พฒันาต่อไป ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อมลูค่าของการลงทุนของกองทุนอา้งอิง (และของ

กองทุน) และความสามารถท่ีจะดาํเนินกลยุทธก์ารลงทุนของกองทุนอา้งอิง  และภาครฐัไดมี้การออกกฎหมายและกาํกบัดแูล

อุตสาหกรรมบริการดา้นการเงิน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ธุรกิจกองทุนเพื่อการลงทุนภาคเอกชน และท่ีปรึกษาการลงทุนอยา่ง

เขม้ขน้ ซ่ึงการตรวจสอบดงักล่าวอาจเพิ่มภาระและค่าใชจ้า่ยทางดา้นกฎหมาย การปฏบิติัตามกฎระเบียบ การบริหารจดัการ 

และอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการควบคุมดแูลและการเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งของหน่วยงานกาํกบัดแูลในการดาํเนินการของ

กองทุน กองทุนหลกั หุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด ผูจ้ดัการกองทุน หรือผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน และ/หรือกองทุนอา้งอิง

หรืออาจทาํใหเ้กิดความคลุมเครือหรือความขดัแยง้กนัระหวา่งระบบกฎหมายหรือระบบการกาํกบัดแูลท่ีใชบ้งัคบักบักองทุน 

กองทุนหลกั หุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด ผูจ้ดัการกองทุนหรือ ผูจ้ดัการพอรต์การลงทุนและ/หรือกองทุนอา้งอิง นอกจากน้ี 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าอยูภ่ายใตก้ฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการวางหลกัประกนั 

(Margin Requirements) ท่ีเขม้ขน้ และอาจมีการนําหลกัเกณฑห์รือกฎหมายอื่นของประเทศสหรฐัอเมริกาหรือประเทศอื่น 

ซ่ึงควบคุมกองทุน กองทุนหลกั หุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด ผูจ้ดัการกองทุนหรือผูจ้ดัการพอรต์การลงทุนและ/หรือกองทุน

อา้งอิงมาใชไ้ด ้โดยขอบเขตท่ีอาจเป็นไปไดข้องหลกัเกณฑห์รือกฎหมายน้ันไม่เป็นท่ีทราบได ้กองทุนไม่สามารถรบัรองวา่

กองทุน กองทุนหลกั หุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด ผูจ้ดัการกองทุนหรือผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน และ/หรือกองทุนอา้งอิง จะ
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ไม่ถูกตรวจสอบหรือกาํกบัดแูลจากหน่วยงานตามกฎหมายในอนาคต ผลของการเปล่ียนแปลงหรือพฒันาการในดา้นการ

กาํกบัดแูลท่ีมีต่อกองทุน อาจกระทบต่อวิธีการในการบริหารจดัการกองทุน อยา่งมีนัยสาํคญั  

1.14 ขอ้มลูระบุตวับุคคลและการรายงานความเป็นผูร้บัผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากการชาํระเงิน 

กฎหมาย Foreign Account Tax Compliace Act ("FATCA") มีวตัถุประสงคเ์พื่อลดการหลีกเล่ียงภาษีของพลเมือง

สหรฐัอเมริกา โดยกาํหนดใหส้ถาบนัการเงินต่างประเทศ (FFIs) รายงานรายละเอียดของผูล้งทุนท่ีเป็นพลเมืองสหรฐัอเมริกา

ซ่ึงถือครองทรพัยสิ์นภายนอกประเทศสหรฐัอเมริกาต่อกรมสรรพากรของสหรฐัอเมริกา (U.S. Internal Revenue Service) 

สืบเน่ืองจากกฎหมาย Hire Act และเพื่อจงูใจมิใหส้ถาบนัการเงินต่างประเทศ อยูน่อกระบบกฎหมายน้ี หลกัทรพัยข์อง

สหรฐัอเมริกาทั้งหมดซ่ึงถือครองโดยสถาบนัการเงินท่ีไม่ไดเ้ขา้มาอยูใ่นและปฏบิติัตามระบบกฎหมายน้ีจะถูกหกัภาษี ณ ท่ี

จ่ายของประเทศสหรฐัอเมริกาในอตัรารอ้ยละ 30 ของจาํนวนเงินรวมท่ีไดร้บัจากการขาย (Gross Sales Proceeds) และเงิน

ได ้(Income) ระบบกฎหมายน้ีมีผลบงัคบัใชอ้ยา่งเป็นขัน้ตอน ระหว่างวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2560 เม่ือวนัท่ี 

28 มีนาคม พ.ศ. 2557ประเทศสหรฐัอเมริกาและประเทศลกัเซมเบิรก์ (Grand Duchy of Luxembourg) ไดเ้ขา้ทาํความตก

ลงระหว่างรฐัแบบท่ี 1 (Model 1 Intergovernmental Agreement) ("ความตกลง IGA") และบนัทึกความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ

อาํนวยความสะดวกการปฏบิติัตามบทบญัญติัของกฎหมาย FATCA นอกจากน้ี ประเทศไทยยงัไดเ้ขา้ทาํความตกลงระหวา่งรฐั

แบบท่ี 1 กบัประเทศสหรฐัอเมริกาโดยเลือกเป็น Model 1A (Reciprocal) ท่ีกาํหนดใหป้ระเทศไทยและสหรฐัอเมริกาส่ง

ขอ้มลูใหแ้ก่กนัและกนัผ่านระบบอตัโนมติั ทั้งน้ี กองทุนมีสถานะเป็นสถาบนัการเงินต่างประเทศ ซ่ึงภายใตก้ฎหมาย FATCA 

และความตกลง IGA ของประเทศลกัเซมเบิรก์น้ัน สถาบนัการเงินต่างประเทศ สามารถมีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน

ต่างประเทศประเภท "ตอ้งรายงาน" (Reporting) หรือสถาบนัการเงินต่างประเทศประเภท "ไม่ตอ้งรายงาน" (Non-

Reporting) อน่ึง ขึ้ นอยูก่บัการท่ีกองทุนยอ่ย KSF I ถูกกาํหนดใหมี้สถานะเป็นสถาบนัการเงินระหวา่งประเทศประเภทใด ซ่ึง

หากกองทุนยอ่ย KSF I ถูกกาํหนดใหมี้สถานะเป็นสถาบนัการเงินระหวา่งประเทศแบบท่ี "ตอ้งรายงาน" กองทุนจึงอาจ

จาํเป็นตอ้งกาํหนดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกรายมอบเอกสารหลกัฐานท่ีจาํเป็นเก่ียวกบัถ่ินท่ีอยูท่างภาษี และรายงานขอ้มลู

บางอยา่งเก่ียวกบับญัชีท่ีตอ้งรายงาน (Reportable Accounts) ต่อหน่วยงานท่ีมีอาํนาจของประเทศไทยและลกัเซมเบิรก์และ/

หรืออาจจาํเป็นตอ้งกาํหนดขอ้จาํกดัในการเสนอขายและการขายหุน้ต่อผูล้งทุนบางประเภท ทั้งน้ี รฐับาลไทยและรฐับาล

ลกัเซมเบิรก์จะออกกฎหมายตามความตกลง IGA เพื่อการปฏบิติัตามกฎหมาย FATCA อยา่งสมบรูณ ์ซ่ึงจะตอ้งใชเ้วลาระยะ

หน่ึงเพื่อท่ีจะประเมินผลกระทบทั้งหมดท่ีกฎหมาย FATCA มีต่อประเทศไทยและประเทศลกัเซมเบิรก์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1.15 ความไม่แน่นอนของผลในอนาคต 

หนังสือช้ีชวนฉบบัน้ีอาจรวมขอ้มลูท่ีมีลกัษณะเป็นการคาดการณใ์นอนาคต (Forward-Looking Information) บางอยา่ง 

ขอ้มลูน้ีไดจ้ดัทาํขึ้ นจากประสบการณใ์นอุตสาหกรรม โดยอยูบ่นสมมุติฐานขอ้เท็จจริงต่าง ๆ และความเห็นท่ีเก่ียวกบั

เหตุการณใ์นอนาคตซ่ึงกองทุนเช่ือวา่มีความสมเหตุสมผลในขณะท่ีจดัทาํ อยา่งไรก็ตาม กองทุนไม่สามารถรบัรองวา่

สมมุติฐานเหล่าน้ันถูกตอ้ง ผลตอบแทนการลงทุนท่ีผ่านมาของกองทุนหลกั ไม่ไดเ้ป็นส่ิงบ่งช้ีความสาํเร็จในอนาคต 

1.16 ความเส่ียงเก่ียวกบัการลงทุนประเภท Private Equity 

กองทุนหลกั ซ่ึงกองทุนเขา้ลงทุนอาจมีความเส่ียงหลายประการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในทรพัยสิ์นหรือหลกัทรพัยข์องบริษัท

ต่าง ๆ ท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัย ์กองทุนหลกั แขง่ขนักบันิติบุคคลอื่น ๆ หลายแห่งเพื่อใหไ้ดพ้อรต์การลงทุนท่ี

น่าสนใจ และหากกองทุนหลกั ไม่ประสบความสาํเร็จอาจส่งผลใหผ้ลกาํไรของกองทุนลดลง นอกจากน้ี เน่ืองจากลกัษณะของ

โครงการลงทุนของกองทุนหลกั ท่ีกองทุนเขา้ลงทุน กองทุนจึงอาจมีความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในบริษัทซ่ึงอยู่

ในระยะเร่ิมตน้ บริษัทเหล่าน้ีอาจรบัภาระของภาวะในทางลบของธุรกิจและเศรษฐกิจไดน้้อยกว่าบริษัทท่ีมีขนาดใหญ่กวา่และ

ก่อตั้งมานานกวา่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ บริษัทท่ีอยูใ่นระยะเร่ิมตน้อาจขาดประสบการณห์รือความรูค้วามสามารถในดา้นการ

บริหารจดัการ และความสามารถท่ีจะเขา้ถึงช่องทางการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องตน ขาดความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์
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และมีเงินทุนไม่เพียงพอสาํหรบัค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน การวิจยัและการพฒันา อีกทั้งเทคโนโลยขีองบริษัทเหล่าน้ันอาจ

ยงัไม่ไดร้บัการทดสอบ และอาจลา้สมยัเร็วเน่ืองจากการพฒันาเทคโนโลยท่ีีใหม่กวา่ (Newer Disruptive Technologies) 

ปัจจยัเหล่าน้ีทาํใหผู้อ้อกหลกัทรพัยใ์นระยะเร่ิมตน้มีแนวโน้มท่ีจะลม้เหลวในดา้นการดาํเนินงานและการเงิน ซ่ึงมีผลในทาง

ลบต่อความอยูร่อดของผูอ้อกหลกัทรพัยท์ั้งในระยะสั้นและระยะยาวมากกวา่ผูป้ระกอบการรายอื่นในธุรกิจเดียวกนั บริษัท

เหล่าน้ันอาจไม่มีประวติัการดาํเนินงานท่ีสรา้งผลกาํไร หรืออาจมีประวติัการดาํเนินงานท่ีสรา้งผลกาํไรอยา่งจาํกดั และอาจมี

ความผนัผวนสงูในดา้นรายได ้ค่าใชจ้่ายและผลกาํไร และอาจพึ่งพาการบริหารจดัการโดยบุคลากรหลกัเพียงคนเดียวหรือ

ไม่ก่ีคน อีกทั้งอาจมีความอ่อนไหวต่อความสญูเสีย และความเส่ียงต่อการลม้ละลายท่ีสงูกวา่ ความสามารถท่ีจะแปลงการ

ลงทุนประเภท Private Equity เป็นเงินทุนอาจขึ้ นอยูก่บัความสาํเร็จของการถอนตวัจากการลงทุน นอกจากน้ี ความสาํเร็จของ

การถอนตวัจากการลงทุนอาจขึ้ นอยูก่บัการขาย การควบรวมกิจการ การเสนอขายหลกัทรพัยต่์อประชาชนครั้งแรก หรือ

ธุรกรรมในทาํนองเดียวกนั ในกรณีท่ีมีการถือครองส่วนไดเ้สียท่ีมีอาํนาจควบคุม (Controlling Interest) หรือส่วนไดเ้สียท่ีมี

นัยสาํคญั (Significant Stake) ในแต่ละทรพัยสิ์นหรือบริษัทท่ีเขา้ลงทุน (Portfolio Company) เน่ืองจากทรพัยสิ์นเหล่าน้ัน 

หรือหลกัทรพัยข์องบริษัทเหล่าน้ันไม่ไดมี้การซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัย ์กองทุนไม่สามารถรบัรองวา่กองทุนหลกั ท่ีกองทุน

เขา้ลงทุนจะสามารถถอนตวัจากการลงทุนไดส้าํเร็จในเวลาหรือราคาท่ีตอ้งการ และการถอนตวัจากการลงทุนในทรพัยสิ์น

หรือหลกัทรพัยด์งักล่าวอาจเป็นไปไดย้าก มีความล่าชา้อยา่งมาก หรือเป็นการพน้วิสยั 

1.17 ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัอสงัหาริมทรพัย ์

ตามแผนการลงทุนของกองทุนหลกั ท่ีกองทุนเขา้ลงทุน กองทุนอาจมีความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนใน

อสงัหาริมทรพัย ์ซ่ึงหากปัจจยัพื้ นฐาน (fundamentals) ของอสงัหาริมทรพัยต์กตํา่ลง อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการ

ดาํเนินงานของกองทุนในท่ีสุด โดยความเส่ียงเหล่าน้ีรวมถึงความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระการเป็นเจา้ของอสงัหาริมทรพัย ์

สภาวะเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงของกฎหมายส่ิงแวดลอ้มและการจดัโซนน่ิง (zoning) ความสญูเสียจากภยัพิบติัและการ

เวนคืน ขอ้จาํกดัเก่ียวกบัการเช่า การลดตํา่ลงของมลูค่าอสงัหาริมทรพัย ์การเปล่ียนทศันคติของผูเ้ช่าต่ออสงัหาริมทรพัย ์

การเปล่ียนแปลงในอุปทานและอุปสงคข์องอสงัหาริมทรพัยท่ี์แขง่ขนักนัในพื้ นท่ี (เช่น อนัเน่ืองมาจากการก่อสรา้งท่ีมากเกิน

ความตอ้งการ) ความผนัผวนของอตัราการเขา้พกัโดยเฉล่ีย รายไดจ้ากการดาํเนินงาน อตัราค่าหอ้งพกัสาํหรบัทรพัยสิ์น

ประเภทโรงแรม และทรพัยากรทางการเงินของผูเ้ช่า การเปล่ียนแปลงของความสามารถในการกูย้มื (Debt Financing) ซ่ึง

อาจส่งผลใหก้ารขายหรือจดัหาเงินกูเ้พื่อชาํระคืนหน้ีเดิม (Refinancing) ของอสงัหาริมทรพัยเ์ป็นไปไดย้ากหรือไม่สามารถท่ี

จะทาํได ้การเปล่ียนแปลงกฎหมายเก่ียวกบัอาคาร ส่ิงแวดลอ้ม และอื่น ๆ การขาดแคลนพลงังานและวสัดุ ความเส่ียงต่าง ๆ 

ท่ีสามารถเอาประกนัภยัไดห้รือไม่สามารถเอาประกนัภยัได ้ภยัธรรมชาติ เหตุการณท์างการเมือง การเปล่ียนแปลงใน

กฎระเบียบของทางการ (เช่น การควบคุมค่าเช่า) การเปล่ียนแปลงอตัราภาษีอสงัหาริมทรพัยแ์ละค่าใชจ้่ายการดาํเนินงาน 

การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย และความพรอ้มของกองทุนสินเช่ือภาคอสงัหาริมทรพัย ์(Mortgage Funds) ซ่ึงอาจส่งผลให้

การขายหรือการจดัหาเงินกูเ้พื่อชาํระคืนหน้ีเดิมของทรพัยสิ์นเป็นไปไดย้ากหรือไม่สามารถจะทาํได ้การเพิ่มขึ้ นของการผิด

นัดจาํนอง การขึ้ นอตัราดอกเบ้ียการกูย้มื ความตกตํา่ลงของเศรษฐกิจหรือการเมืองซ่ึงทาํใหก้ารเดินทางลดลง ความรบัผิด

เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ความรบัผิดท่ีอาจเกิดขึ้ นจากการจาํหน่ายจ่ายโอนทรพัยสิ์น เหตุสุดวสิยั การก่อการรา้ย สงคราม และ

ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของกองทุน กองทุนหลกั และผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio Manager) 

1.2 ความเส่ียงเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศ 

กองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) มีแนวโน้มอาจไปลงทุนในต่างประเทศในหลายพื้ นท่ี โดยการลงทุนในตลาดต่างประเทศ 

(ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม) อาจมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

1.2.1 ความเส่ียงทางการเมือง 
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มลูค่าของสินทรพัยข์องกองทุนอา้งอิงอาจไดร้บัผลกระทบจากความไม่แน่นอนหรือเหตุการณต่์าง ๆ เช่น พฒันาการทาง

การเมือง การโอนกิจการใหเ้ป็นของรฐั การเปล่ียนแปลงนโยบายของรฐับาล การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ (รวมถึงการ

เปล่ียนแปลงหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลในเร่ืองดาํรงฐานะทางการเงิน (prudential rules) ตามกรอบการกาํกบัดแูลเร่ืองการ

ดาํรงเงินทุน (capital adequacy framework) ท่ีใชบ้งัคบั และกฎระเบียบเพื่อการส่งเสริมเสถียรภาพทางการเงินและเพิ่ม

ความคุม้ครองผูฝ้ากเงิน ภาษีอากรและการส่งเงินกลบัประเทศ และขอ้จาํกดัเก่ียวกบัการลงทุนต่างชาติในประเทศต่าง ๆ ท่ี

กองทุนอา้งองิอาจลงทุนอยู ่

1.2.2 ความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจ 

มีความเป็นไดท่ี้จะเกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายภาษีอากร นโยบายการคลงัและการเงิน กฎระเบียบการส่งกาํไรกลบัประเทศ 

และกฎระเบียบทางดา้นเศรษฐกิจอื่น ๆ ซ่ึงเม่ือเกิดขึ้ นแลว้อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการลงทุนภาคเอกชน 

เศรษฐกิจต่างประเทศอาจแตกต่างกนัในดา้นอตัราการเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) อตัราเงินเฟ้อ 

การลงทุนต่อ (Capital Reinvestment) ความพอเพียงดา้นทรพัยากร และดุลการชาํระเงิน ซ่ึงความแตกต่างเหล่าน้ีอาจ

เป็นไดท้ั้งผลดีหรือผลเสีย 

1.2.3 ความเส่ียงดา้นกฎหมาย 

ตวับทกฎหมายและกฎระเบียบในบางประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนต่างชาติ

และภาษีอากร หรือการตีความกฎหมายกฎระเบียบดงักล่าวน้ัน อาจเปล่ียนแปลงได ้นอกจากน้ี อาจมีกรณีของคดีความใน

หลายประเทศ 

1.2.4 ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเงินตราและสกุลเงิน 

การท่ีกองทุนถือครองทรพัยสิ์นโดยออ้มผ่านกองทุนหลกั กองทุนยอ่ย KSF I และกองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) ในสกุล

เงินทอ้งถ่ินน้ันทาํใหก้องทุนจะมีความเส่ียงดา้นสกุลเงินในระดบัหน่ึงซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบต่อผลการดาํเนินงานของ

กองทุน และการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอาจกระทบมลูค่าของหลกัทรพัยใ์นพอรต์การลงทุน 

นอกจากน้ี กองทุนหลกั กองทุนยอ่ย KSF I และกองทุนอา้งอิงอาจมีค่าใชจ้า่ยท่ีเก่ียวกบัการแปลงสกุลเงินต่าง ๆ อีกทั้ง

กองทุนอา้งอิงอาจทาํธุรกรรมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศบนความคาดหมายวา่จะชาํระเงินลงทุนท่ีกองทุนตกลงจะ

เขา้ลงทุน (Capital Commitments) หรือไดร้บัเงินเม่ือมีการจาํหน่ายจ่ายโอน แต่โดยปกติ กองทุนอา้งอิงจะเล่ียงไม่ป้องกนั

ความเส่ียงดา้นสกุลในเงินระยะยาว 

เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงในตลาดหุน้ในทางลบ กองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) อาจซ้ือพุทออปชัน่ 

(put option) และคอลออปชัน่ (call option) ท่ีอา้งอิงหุน้  ทาํการออกคฟัเวอรค์อลออปชัน่ (Covered Call Options) บนหุน้ 

และซ้ือฟิวเจอรอ์า้งอิงดชันีหุน้ (Stock Index Futures) และออปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้ง กองทุนไม่สามารถรบัประกนัไดว้า่จะมีตราสาร

ท่ีเหมาะสมกบัการป้องกนัความเส่ียงเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในตลาดพรอ้มเวลาท่ีกองทุนอา้งอิงตอ้งการใชต้ราสาร

เหล่าน้ัน 

การส่งรายไดจ้ากการลงทุน เงินทุน และเงินท่ีไดร้บัจากการขายหลกัทรพัยก์ลบัประเทศของผูล้งทุนต่างชาติ เช่น กองทุน

อา้งอิงน้ัน อาจตอ้งจดทะเบียนกบัหน่วยงานของรฐัหรือไดร้บัการอนุมติัจากหน่วยงานของรฐัในบางประเทศ กองทุนอา้งอิง

อาจไดร้บัผลกระทบในทางลบจากความล่าชา้หรืออาจถูกปฏเิสธมิใหจ้ดทะเบียนหรือไม่ไดร้บัการอนุมติัสาํหรบัการส่งเงิน

กลบัประเทศดงักล่าว  
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1.3 ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัการบญัชี การตรวจสอบ และการรายงานทางการเงิน 

มาตรฐานท่ีเก่ียวกบัการเผยแพร่ขอ้มลู การบญัชี การตรวจสอบ การรายงาน และเง่ือนไขตามกฎหมายในบางประเทศท่ีมี

การเขา้ลงทุนบางอยา่งอาจมีความเขม้งวดน้อย ซ่ึงหมายความวา่มลูค่าของการลงทุนดงักล่าวท่ีรายงานอาจแตกต่างจากมลู

ค่าท่ีจะรายงานในประเทศซ่ึงมีมาตรฐานท่ีเขม้งวดกว่า 

1.3.1 ความเส่ียงดา้นภาษี 

กองทุนหลกั และ/หรือกองทุนในฐานะผูถื้อหุน้จาํกดัความรบัผิด (Limited Shareholder) ของกองทุนหลกั อาจตอ้งเสียภาษี

อากรเพิ่มเติมหรือภาษีอากรท่ีไม่ไดค้าดหมายไวใ้นประเทศต่าง ๆ ท่ีกองทุนหลกั กองทุนอา้งอิง หรือสินทรพัยอ์า้งอิง 

(Underlying Investments) ประกอบการและลงทุนอยู ่การเปล่ียนแปลงในสนธิสญัญาภาษี (หรือการตีความสนธิสญัญา

ภาษี) ระหวา่งลกัเซมเบิรก์ (Luxembourg) และประเทศอื่น ๆ ท่ีกองทุนหลกั กองทุนอา้งอิง หรือสินทรพัยอ์า้งอิงลงทุนผ่าน

อาจมีผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของกองทุนหลกั ท่ีจะสรา้งรายไดห้รือกาํไรจากการลงทุน (Capital Gains) อยา่ง

มีประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการสรา้งรายไดห้รือกาํไรของกองทุน 

1.3.2 ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัตวักลางทอ้งถ่ิน 

ธุรกรรมบางอยา่งของกองทุนอา้งอิงอาจดาํเนินการผ่านนายหน้า ธนาคาร หรือองคก์รทอ้งถ่ินอืน่ในต่างประเทศ และกองทุน

อา้งอิงอาจมีความเส่ียงจากการผิดสญัญา การมีหน้ีสินลน้พน้ตวั หรือการทุจริตขององคก์รเหล่าน้ัน กองทุนไม่สามารถรบัรอง

ไดว้่าเงินท่ีออกทดรองใหก้บัองคก์รเหล่าน้ันจะไดร้บัชาํระคืน หรือกองทุนอา้งอิงจะมีสิทธิไล่เบ้ียใด ๆ ในกรณีการผิดสญัญา

ในการเก็บ การโอนและการฝากหลกัทรพัยช์นิดไม่ระบุช่ือผูถื้อ กองทุนอา้งอิงมีความเส่ียงต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงการถูกโจรกรรม 

การสญูหายและการถูกทาํลาย นอกจากน้ี กองทุนอา้งอิงยงัตอ้งพึ่งพาความมีเสถียรภาพของระบบการธนาคารในประเทศ

เหล่าน้ันซ่ึง 

1.3.3 ความเส่ียงดา้นการส่งเงินลงทุนกลบัประเทศและขอ้จาํกดัการลงทุน 

บางประเทศมีการหา้มหรือกาํหนดขอ้จาํกดัท่ีมีนัยสาํคญัต่อการลงทุนของนิติบุคคลต่างชาติ บางประเทศกาํหนดใหบุ้คคล

ต่างชาติตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากหน่วยงานของรฐัก่อนสามารถลงทุน หรือจาํกดัการลงทุนของบุคคลต่างชาติในบริษัทแห่งใด

แห่งหน่ึง หรือจาํกดัใหบุ้คคลต่างชาติลงทุนในบริษัทแห่งหน่ึงไดเ้ฉพาะในส่วนของหลกัทรพัยป์ระเภทท่ีกาํหนดเท่าน้ัน โดย

หลกัทรพัยด์งักล่าวอาจมีสิทธิดอ้ยกว่าหลกัทรพัยป์ระเภทอื่นของบริษัทน้ันท่ีบุคคลต่างชาติไม่สามารถถือได ้บางประเทศอาจ

จาํกดัโอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีมีความสาํคญัต่อผลประโยชน์ของชาติ การส่งรายไดจ้ากการลงทุน เงินทุน และเงินท่ี

ไดร้บัจากการขายกลบัประเทศโดยผูล้งทุนต่างชาติ อาจตอ้งมีการจดทะเบียนกบัหน่วยงานของรฐัและ/หรือการอนุมติัจาก

หน่วยงานของรฐัในประเทศท่ีกาํลงัพฒันาบางประเทศ ซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบต่อการดาํเนินงานของกองทุนอา้งอิงทาํ

ใหส่้งผลกระทบในทางลบต่อการดาํเนินงานของกองทุนเช่นกนั ถึงแมว้่ากองทุนอา้งอิงจะลงทุนในตลาดซ่ึงขอ้จาํกดัเหล่าน้ีถือ

ว่าเป็นท่ียอมรบัได ้แต่ก็อาจมีการออกขอ้จาํกดัใหม่หรือเพิ่มเติมภายหลงัจากการลงทุนครั้งแรกท่ีอาจเป็นการจาํกดั

ความสามารถในการบริหารจดัการทรพัยสิ์นน้ันไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และอาจก่อใหเ้กิดความสญูเสียท่ีมีนัยสาํคญั 

1.3.4 ความเส่ียงในดา้นการชาํระราคา การส่งมอบ และการเก็บรกัษาหลกัทรพัย ์

ตลาดหลกัทรพัยบ์างแห่งประสบปัญหาดา้นการดาํเนินงาน การชาํระราคา การส่งมอบ และการเก็บรกัษาหลกัทรพัยเ์ป็นครั้ง

คราว ซ่ึงส่งผลใหก้ารซ้ือขายลม้เหลว (Failed Trades) หากปัญหาดงักล่าวเกิดขึ้ น กองทุนอา้งองิอาจพลาดโอกาสการลงทุนท่ี

น่าสนใจ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของกองทุน หากกองทุนอา้งอิงไม่สามารถดาํเนินการซ้ือหลกัทรพัยไ์ด ้หรือใน

กรณีท่ีกองทุนอา้งอิงเป็นผูข้าย ราคาของหลกัทรพัยท่ี์การซ้ือขายลม้เหลวน้ันอาจลดลงภายหลงัจากเวลาท่ีเขา้ทาํการซ้ือขาย 

และหากกองทุนอา้งอิงไดเ้ขา้ทาํสญัญากบัผูซ้ื้อหลกัทรพัยแ์ลว้ กองทุนอา้งอิงจะมีความรบัผิดต่อผูซ้ื้อดงักล่าว 
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1.3.5 การขาดการกาํกบัดแูล 

กองทุนหลกั ท่ีกองทุนเขา้ลงทุนน้ันไม่ไดร้บัการอนุมติัจากหน่วยงานดา้นการเงินใด ๆ และจะไม่อยูใ่นการกาํกบัดแูลของ

หน่วยงานดา้นการเงินใด ๆ อยา่งไรก็ตาม อาจมีการกบักาํดแูลกองทุนหลกั โดยออ้มโดยหน่วยงานกาํกบัดแูลท่ี Alternative 

Investment Fund Manager (AIFM) อยูใ่นบงัคบั 

1.4 ความเส่ียงเฉพาะท่ีเก่ียวกบักองทุนอา้งอิง 

1.4.1 การผิดนัดชาํระเงินในการเรียกระดมทุน 

ผูล้งทุนของกองทุนอา้งอิงท่ีผิดนัดชาํระเงินในการเรียกระดมทุน (Capital Call) จะถูกตดัสิทธิประโยชน์ และเสียค่าปรบั

จาํนวนมาก ถา้กองทุนหลกั ท่ีกองทุนเขา้ลงทุนผิดนัดชาํระเงินในการเรียกระดมทุนของกองทุนอา้งอิง กองทุนอา้งอิงอาจ

ดาํเนินคดีความกบักองทุนหลกั และการดาํเนินการดงักล่าวอาจรา้ยแรงกวา่ท่ีกองทุนหลกั ดาํเนินคดีกบักองทุนในฐานะผูถื้อ

หุน้จาํกดัความรบัผิดท่ีผิดนัด (Defaulting Limited Shareholders) 

1.4.2 การยกเลิกผลประโยชน์ของกองทุนหลกั ในกองทุนอา้งองิ  

กองทุนอา้งอิงอาจยกเลิกผลประโยชน์ของกองทุนหลกั ในกองทุนอา้งอิง ถา้กองทุนหลกั ไม่ปฏบิติัตามการเรียกระดมทุนของ

กองทุนอา้งอิง หรือถา้กองทุนอา้งอิงพิจารณาแลว้เห็นวา่การท่ีกองทุนหลกั มีส่วนเก่ียวขอ้งในกองทุนอา้งอิงต่อไปน้ันจะมี

ผลกระทบในทางลบอยา่งมีนัยสาํคญัต่อกองทุนอา้งอิงหรือทรพัยสิ์นของกองทุนอา้งอิง 

1.4.3 การไม่มีสิทธิถอนเงิน 

กองทุนหลกั ท่ีกองทุนเขา้ลงทุนอาจจะไม่สามารถถอนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนจากกองทุนอา้งอิง 

1.4.4 การพึ่งพาผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio Manager) ของกองทุนอา้งอิง 

ผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio Manager) แต่ละรายของกองทุนอา้งอิงมีบุคลากรหลกัในการดาํเนินงาน การสญูเสีย

บุคลากรหลกัเหล่าน้ีจะมีผลกระทบอยา่งรา้ยแรงต่อการดาํเนินงานของผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งผลการ

ดาํเนินงานของกองทุนอา้งอิง 

1.4.5 การกระจุกตวัของพอรต์การลงทุน 

เน่ืองจากอาจจะมีการกระจุกตวัของการลงทุนของกองทุนอา้งอิง กล่าวคือมีการนําทรพัยสิ์นไม่จาํกดัจาํนวนของกองทุนอา้งอิง

ไปลงทุนในผูอ้อกหลกัทรพัย ์หมวดธุรกิจ ตลาด อุตสาหกรรม กลยุทธ ์ประเทศ หรือเขตภมิูภาคเดียว ผลกระทบในทางลบ

โดยรวมท่ีมีต่อกองทุนอา้งอิง และกองทุนหลกั และกองทุน อนัเน่ืองจากความเคล่ือนไหวในเชิงลบของมลูค่าหลกัทรพัยข์องผู้

ออกหลกัทรพัย ์หมวดธุรกิจ ตลาด อตุสาหกรรม กลยุทธ ์ประเทศ หรือเขตภมิูภาคเดียว จะสงูกว่ามากเม่ือเปรียบเทียบกบั

กรณีท่ีกองทุนอา้งอิงไม่ไดร้บัอนุญาตใหล้งทุนกระจุกตวัถึงระดบัน้ัน เน่ืองจากการกระจุกตวัของการลงทุนในผูอ้อกหลกัทรพัย ์

หมวดธุรกิจ ตลาด อุตสาหกรรม กลยุทธ ์ประเทศ หรือเขตภมิูภาคเดียว กองทุนอา้งอิงจะมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูอ้อก

หลกัทรพัย ์หมวดธุรกิจ ตลาด อุตสาหกรรม กลยุทธ ์ประเทศ หรือเขตภมิูภาคดงักล่าว เช่น เทคโนโลยท่ีีลา้สมยัอยา่ง

รวดเร็ว ความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทางดา้นการกาํกบัดแูล อุปสรรคในการเขา้สู่ตลาด และความอ่อนไหวต่อความผนั

ผวนของตลาดโดยรวม อีกทั้งกองทุนอา้งอิงอาจมีความออ่นไหวต่อความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณห์รือเหตุการณอ์ยา่ง

ใดอยา่งหน่ึงในทางเศรษฐกิจ การเมือง หรือการกาํกบัดแูล สงูกว่าพอรต์การลงทุนท่ีมีความหลากหลายของการลงทุน
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มากกว่า ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อกองทุนในท่ีสุด นอกจากน้ี อาจมีกองทุนอา้งอิง สองกองทุนขึ้ นไปท่ีลงทุนใน

หลกัทรพัย ์หมวดธุรกิจ หรือเขตภมิูภาคเดียวกนั 

1.4.6 ความจาํเป็นของการเกิดเหตุการณบ์างอยา่ง 

ความสามารถท่ีจะสรา้งผลกาํไรจากการลงทุนของกองทุนอา้งอิงโดยมากขึ้ นอยูก่บัความสามารถท่ีจะพฒันาและดาํเนินกล

ยุทธก์ารถอนตวัจากการลงทุนไดส้าํเร็จ เช่น การเสนอขายหลกัทรพัยต่์อประชาชน หรือการขายบริษัทท่ีเขา้ลงทุน (Portfolio 

Company) ถา้ผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio Manager) ของกองทุนอา้งอิงไม่สามารถถอนตวัจากการลงทุนไดส้าํเร็จ 

กองทุนอา้งอิง กองทุนหลกั และกองทุน อาจไดร้บัความสญูเสียอยา่งมีนัยสาํคญั 

1.4.7 ความเส่ียงจากการทุจริตทางการเงิน 

การตรวจสอบ (Due Diligence) อยา่งเขม้งวด อาจไม่สามารถตรวจพบและป้องกนัการทุจริตไดเ้สมอ การทุจริตและการ

ฉอ้โกงอื่น ๆ โดยผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัทบางแห่งท่ีกองทุนอาจเขา้ลงทุนทางออ้ม อาจมีผลกระทบในทางลบต่อการ

ประเมินมลูค่าการลงทุนของกองทุนอา้งอิง นอกจากน้ี ผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio Manager) ของกองทุนอา้งอิง อาจ

ดาํเนินการท่ีแตกต่างไปจากกลยุทธก์ารลงทุน อาจตีมลูค่าของหลกัทรพัยใ์นพอรต์การลงทุนไม่ถูกตอ้งหรือเพิ่มมลูค่าของ

หลกัทรพัยใ์นพอรต์การลงทุน และอาจยกัยอกสินทรพัยห์รือมีส่วนร่วมในการทุจริตอื่น ๆ ถึงแมว้่าการตรวจสอบผูจ้ดัการ

พอรต์การลงทุนอยา่งต่อเน่ืองอาจจาํกดัความเส่ียงต่อการกระทาํเหล่าน้ันได ้แต่ความเส่ียงเหล่าน้ันก็ไม่สามารถถูกกาํจดัได้

อยา่งส้ินเชิง หากมีการตรวจพบเหตุการณทุ์จริตทางการเงิน อาจส่งผลใหเ้กิดความผนัผวนของตลาดโดยรวม ซ่ึงสามารถมี

ผลกระทบในทางลบต่อแผนการลงทุนของกองทุนอา้งอิง (Underlying Funds) และกระทบต่อการดาํเนินงานของกองทุน 

1.5 ขอ้พิจารณาทางภาษี 

1.5.1 ผลทางภาษีในดา้นลบท่ีอาจเกิดขึ้ น 

การท่ีกองทุนลงทุนในกองทุนหลกั อาจมีขอ้พจิารณาทางภาษีท่ีซบัซอ้นซ่ึงจะแตกต่างกนัไปสาํหรบัผูล้งทุนแต่ละราย และมี

ความเส่ียงท่ีหน่วยงานจดัเก็บภาษีอากรของลกัเซมเบิรก์ (Luxembourg) จะไม่เห็นพอ้งกบัผลทางภาษีของการลงทุนใน

กองทุนหลกั ตามท่ีระบุไว ้นอกจากน้ี อาจมีการเปล่ียนแปลงทางภาษีเกิดขึ้ นในระหว่างท่ีกองทุนลงทุนในกองทุนหลกั ซ่ึงอาจ

มีผลกระทบในทางลบอยา่งมีนัยสาํคญัต่อกองทุนหลกั และกองทุนในฐานะผูล้งทุนของกองทุนหลกั  

ปัจจยัความเส่ียงท่ีระบุขา้งตน้อาจไม่ไดเ้ป็นคาํอธิบายท่ีสมบรูณข์องความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหลกัทรพัยน้ี์ 

ผูส้นใจลงทุนควรศึกษาหนังสือช้ีชวนฉบบัน้ีอยา่งละเอียดถ่ีถว้นก่อนตดัสินใจลงทุนในกองทุน กองทุนขอแนะนําใหผู้ส้นใจ

ลงทุนปรึกษาหารือผลทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนกบัท่ีปรึกษาทางภาษีของตน 

2. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ผูส้นใจลงทุนควรพจิารณาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีแฝงอยูห่รืออาจเกิดขึ้ นไดก่้อนลงทุนในกองทุน  

2.1 ลกูคา้รายอื่น ๆ  

หุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) ผูจ้ดัการกองทุน (Manager) หรือผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio 

Manager) ผูร้บัฝากหลกัทรพัย ์และผูใ้หบ้ริการรายอื่น ๆ ท่ีอา้งถึงในหนังสือช้ีชวนฉบบัน้ี (นอกจากผูส้อบบญัชี) (รวม

เรียกว่า "ผูใ้หบ้ริการ") อาจทาํหน้าท่ีเป็นบริษัทจดัการ หุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) ผูจ้ดัการ นายหน้า  

ผูบ้ริหารจดัการ ตวัแทนในทอ้งถ่ิน (Domiciliary Agent) ผูร้บัฝาก นายหน้าหลกั (Prime Broker) ผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน
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หรือผูล้งทุน หรือใหบ้ริการอื่น ๆ แก่ลกูคา้รายอื่น (รวมถึงกองทุนต่าง ๆ) ไม่ว่าในปัจจุบนัหรือในอนาคต ผูใ้หบ้ริการจะเขา้

ทาํกิจกรรมทางธุรกิจอื่น ๆ ผูใ้หบ้ริการไม่จาํเป็นตอ้งละเวน้จากกิจกรรมอื่นใด หรือตอ้งรบัผิดชอบต่อผลกาํไรจากกิจกรรมใด

ดงักล่าว ไม่วา่ในฐานะหุน้ส่วนของบริษัทลงทุน (Investment Companies) อื่น ๆ หรือในฐานะอื่นใด หรือตอ้งอุทิศเวลาและ

ความพยายามทั้งหมดหรือส่วนใด ๆ ของตน หรือของหุน้ส่วน เจา้หน้าท่ี กรรมการ หรือพนักงานคนใด ใหก้บักองทุนหรือ

กองทุนหลกั และกิจการของกองทุนหรือกองทุนหลกั วตัถุประสงคห์รือกลยุทธก์ารลงทุนของลกูคา้เหล่าน้ันอาจเหมือนหรือ

คลา้ยกบั หรือแตกต่างจากวตัถุประสงคห์รือกลยุทธก์ารลงทุนของกองทุนหรือกองทุนหลกั กองทุนไม่สามารถรบัรองวา่

ผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนหรือกองทุนหลกั จะคลา้ยหรือเหมือนกบัผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนอื่นใดท่ี

ผูจ้ดัการพอรต์การลงทุนใหค้าํปรึกษาหรือบริหารจดัการ ผูใ้หบ้ริการอาจทาํหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา หุน้ส่วน หรือผูถื้อหุน้ใหก้บั

กองทุนหรือกองทุนหลกั เพื่อการลงทุน บริษัท และบริษัทลงทุนอื่น ๆ ดว้ย การลงทุนบางอยา่งอาจเหมาะสมทั้งสาํหรบั

กองทุนหรือกองทุนหลกั และลกูคา้รายอื่น ๆ ท่ีผูจ้ดัการพอรต์การลงทุนใหค้าํปรึกษาหรือบริหารจดัการ การตดัสินใจลงทุน

เพื่อกองทุน และลกูคา้รายอื่น ๆ ดงักล่าวกระทาํโดยคาํนึงถึงการบรรลุวตัถุประสงคข์องการลงทุน ภายหลงัจากท่ีไดพ้ิจารณา

ปัจจยัต่าง ๆ แลว้ อาทิ การถือครองในขณะน้ัน ความเห็นเก่ียวกบัการลงทุนในขณะน้ันของบรรดาผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน 

(Portfolio Managers) ความสามารถในการจดัหาเงินสดสาํหรบัการลงทุน และขนาดของฐานะ (Positions) โดยทัว่ไป ทั้งน้ี 

มีความเป็นไปไดบ่้อยครั้งท่ีอาจมีการซ้ือหรือขายการลงทุนอยา่งใดอยา่งหน่ึงซ่ึงอาจทาํเพื่อกองทุนหรือกองทุนหลกั เท่าน้ัน 

หรือเพื่อลกูคา้อื่นรายเดียวเท่าน้ัน หรือในจาํนวนท่ีต่างกนัและเวลาท่ีต่างกนัเพื่อลกูคา้มากกวา่หน่ึงรายแต่ไม่ทั้งหมด ซ่ึง

รวมถึงกองทุนหรือกองทุนหลกัดว้ย ในทาํนองเดียวกนั อาจมีการซ้ือการลงทุนอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อกองทุนหรือกองทุนหลกั 

หรือลกูคา้หน่ึงหรือหลายราย ในขณะท่ีลกูคา้รายอื่นหน่ึงหรือหลายรายกาํลงัขายหลกัทรพัยเ์ดียวกนัน้ัน นอกจากน้ี อาจมี

การซ้ือหรือขายการลงทุนอยา่งเดียวกนัเพื่อลกูคา้สองรายหรือกว่าน้ัน รวมถึงกองทุนหลกั ในวนัเดียวกนั และอาจมีการดแูล

จดัการพอรต์การลงทุนท่ีเหมือนกนั (Mirror Portfolios) ใหก้บัลกูคา้รายอืน่ ๆ ดว้ย ใ นกรณีเช่นว่าน้ี ธุรกรรมเหล่าน้ันอาจ

ถูกจดัสรรในระหวา่งกองทุนหลกั กบัลกูคา้ดงักล่าวในลกัษณะท่ีผูจ้ดัการพอรต์การลงทุนเช่ือว่าเป็นธรรมต่อแต่ละฝ่าย ใน

การทาํธุรกรรม การเปิดหรือลา้งสถานะการลงทุนอยา่งเดียวกนัในเวลาเดียวกนัหรือท่ีราคาเดียวกนั อาจจะไม่สามารถ

เป็นไปไดเ้สมอ หรืออาจจะไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารลงทุนท่ีอาจแตกต่างกนัของลกูคา้รายต่าง ๆ และกองทุนหลกั 

เสมอไป การกระทาํดงักล่าวอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของกองทุนกบัผูล้งทุนรายอื่น ๆ หรือลกูคา้รายอื่น

ของกองทุนหลกั หรือผูจ้ดัการพอรต์การลงทุนซ่ึงผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรบัทราบและตกลงยนิยอมในการกระทาํท่ีอาจ

ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าว 

2.2 การทาํรายการกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย  

ผูใ้หบ้ริการ หรือกรรมการ เจา้หน้าท่ี พนักงาน ตวัแทนและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของผูใ้หบ้ริการ และผูจ้ดัการ ของหุน้ส่วนไม่

จาํกดัความรบัผิด (General Partner) และบุคคลหรือบริษัทใดท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่าน้ัน หรือท่ีไดร้บัการว่าจา้ง

จากบุคคลเหล่าน้ัน (แต่ละรายเรียกว่า "ผูมี้ส่วนไดเ้สีย") อาจเขา้มีส่วนเก่ียวขอ้งในกิจกรรมทางดา้นการเงิน การลงทุน หรือ

วิชาชีพอื่น ๆ ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักองทุนหรือกองทุนหลกั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

อาจใหบ้ริการซ่ึงคลา้ยกบับริการท่ีใหแ้ก่กองทุนหรือกองทุนหลกั แก่นิติบุคคลอื่นดว้ย และผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่จาํตอ้งรบัผิดชอบ

ต่อผลกาํไรท่ีไดร้บัจากบริการใด ๆ ดงักล่าว ผูมี้ส่วนไดเ้สียจะคาํนึงถึงหน้าท่ีท่ีตนมีต่อกองทุนหรือกองทุนหลกั เสมอ และใน

กรณีท่ีมีความขดัแยง้เกิดขึ้ น ผูมี้ส่วนไดเ้สียจะพยายามใหค้วามขดัแยง้น้ันไดร้บัการแกไ้ขอยา่งเป็นธรรม ตวัอยา่งเช่น ผูมี้ส่วน

ไดเ้สียอาจเขา้ซ้ือการลงทุน (ในนามของลกูคา้) ท่ีกองทุนหลกั อาจลงทุนอยู ่ 

กองทุนหรือกองทุนหลกั อาจไดม้าซ่ึงหลกัทรพัยจ์าก หรือจาํหน่ายหลกัทรพัยใ์หแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียรายใด หรือกองทุนเพื่อการ

ลงทุนหรือบญัชีใดท่ีบุคคลใดดงักล่าวใหค้าํปรึกษาหรือบริหารจดัการ ผูมี้ส่วนไดเ้สียอาจใหบ้ริการวิชาชีพแก่กองทุนหรือ

กองทุนหลกั (แต่ผูมี้ส่วนไดเ้สียจะไม่ทาํหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของกองทุนหรือกองทุนหลกั) หรืออาจถือครองหุน้ และซ้ือ ถือ

ครอง และจดัการการลงทุนใด ๆ เพื่อตนเอง ถึงแมว้่ากองทุนหรือกองทุนหลกั อาจถือครองการลงทุนท่ีคลา้ยกนัอยู ่ผูมี้ส่วน

ไดเ้สียอาจทาํสญัญา หรือเขา้ทาํธุรกรรมทางการเงินหรืออืน่ ๆ กบัผูถื้อหุน้รายใด หรือกบันิติบุคคลใดท่ีมีหลกัทรพัยถื์อครอง

อยูโ่ดยหรือเพื่อกองทุนหรือกองทุนหลกั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียอาจมีส่วนไดเ้สียในสญัญาหรือธุรกรรมใด ๆ ดงักล่าว 
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2.3 กองทุนท่ีเก่ียวขอ้ง  

กองทุนเพื่อการลงทุนบางกองทุนซ่ึงนิติบุคคลของกลุ่ม Lombard Odier ใหก้ารส่งเสริม บริหารจดัการ และ/หรือใหค้าํปรึกษา

อยู ่อาจลงทุนในกองทุนหลกั โดยกองทุนเพื่อการลงทุนเหล่าน้ันอาจไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ถึงขอ้มลู (รวมถึงขอ้มลูท่ีเก่ียวกบัผล

การดาํเนินงานของกองทุนหลกั และกองทุนยอ่ย KSF I) โดยไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม และขอ้มลูดงักล่าวอาจถูกนําไปใชเ้พื่อ

ประโยชน์ของลกูคา้รายอื่น ๆ ของผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio Manager) หรือนิติบุคคลอื่นใดในกลุ่ม Lombard Odier 

ซ่ึงในบางครั้ง (ภายใตก้ฎหมายท่ีใชบ้งัคบั) ผูจ้ดัการพอรต์การลงทุนอาจจะพยายามทาํการซ้ือการลงทุนจาก (หรือขายการ

ลงทุนแก่) กองทุนหลกั พรอ้มกนักบัทาํการขายการลงทุนเดียวกนัใหแ้ก่ (หรือซ้ือการลงทุนเดียวกนัน้ันจาก) นิติบุคคลท่ี

คลา้ยคลึงกนั รวมถึงกองทุนอื่น ๆ ท่ีผูจ้ดัการพอรต์การลงทุนทาํหน้าท่ีเป็นผูจ้ดัการทรพัยสิ์น ไม่ว่าในปัจจบุนัหรือในอนาคต 

หรือเพื่อลกูคา้หรือบริษัทในเครือต่าง ๆ ของผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน  

2.4 ขอ้ตกลง (Letter Agreement)  

หุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) ผูจ้ดัการกองทุน (Manager) หรือผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio 

Manager) และ/หรือบริษัทในเครืออาจเขา้ทาํขอ้ตกลง (Letter Agreements) หรือสญัญาในทาํนองเดียวกนั (รวมเรียกวา่ 

"ขอ้ตกลง") กบัผูถื้อหุน้จาํกดัความรบัผิด (Limited Shareholder) ของกองทุนหลกั หน่ึงหรือหลายรายเป็นครั้งคราว ซ่ึงเป็น

การแกไ้ข ปรบัปรุง หรือเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดการลงทุนของผูถื้อหุน้จาํกดัความรบัผิดดงักล่าว ขอ้ตกลงน้ันอาจใหสิ้ทธิแก่ผู ้

ถือหุน้จาํกดัความรบัผิดดงักล่าว ซ่ึงแตกต่างจากสิทธิของผูถื้อหุน้จาํกดัความรบัผิดรายอื่น ๆ (เช่น ค่าธรรมเนียมท่ีลดลง 

จาํนวนการลงทุนขัน้ตํา่ท่ีลดลง ฯลฯ) โดยทัว่ไป หุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด  ผูจ้ดัการกองทุน หรือผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน

ไม่จาํเป็นตอ้งเสนอขอ้กาํหนดเพิ่มเติมหรือขอ้กาํหนดท่ีแตกต่างใหก้บัผูถื้อหุน้จาํกดัความรบัผิดรายอื่นไม่วา่รายใดหรือทุก

ราย อยา่งไรก็ตาม จะมีการปฏบิติัอยา่งเท่าเทียมกนัต่อผูถื้อหุน้จาํกดัความรบัผิดซ่ึงอยูใ่นสถานการณเ์ดียวกนั (เช่น ขนาด

การถือครองในกองทุนหลกั หรือกองทุนยอ่ย KSF I หรือในกองทุนอื่นของกลุ่ม Lombard Odier จาํนวนค่าธรรมเนียมท่ีเกิด

จากการถือครองดงักล่าว ระยะเวลาการลงทุนท่ีคาดหมาย การสนับสนุนในระหว่างการเปิดตวักองทุนยอ่ย ความเก่ียวขอ้ง

กบัแวดวงของผูล้งทุน ฯลฯ) และการรอ้งขอขอ้ตกลงในลกัษณะท่ีคลา้ยกนัจะไดร้บัการตอบสนอง 

2.5 เร่ืองทัว่ไป  

ผูล้งทุนในกองทุนหลกั ซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักลุ่ม Lombard Odier จะไดค้รอบครองขอ้มลูท่ีเก่ียวกบักองทุนหลกั และพอรต์

การลงทุนของกองทุนยอ่ย KSF I ซ่ึงไม่เป็นท่ีเปิดเผยต่อผูล้งทุนทุกราย นอกจากน้ี ยงัมีแนวโน้มท่ีบริษัทในเครือของกลุ่ม 

Lombard Odier อาจถือหุน้ในสดัส่วนท่ีสงู หรือเป็นจาํนวนเสียงขา้งมาก ซ่ึงอาจกระทบต่อการดาํเนินงานของกองทุน และ

กองทุนหลกั ได ้ซ่ึงรวมถึงเร่ืองใด ๆ ท่ีตอ้งการคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

ผูแ้ทนของผูจ้ดัการกองทุน (Manager) และผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน (Portfolio Manager) อาจบรรยายในงานสมัมนาและ

โครงการต่าง ๆ สาํหรบัผูล้งทุนซ่ึงสนใจลงทุนในกองทุนบริหารความเส่ียง (Hedge Funds) ท่ีไดร้บัการสนับสนุนจาก

นายหน้าหลกั (Prime Brokers) เป็นครั้งคราว งานสมัมนาและโครงการเหล่าน้ีอาจใหโ้อกาสในการแนะนําตวัผูจ้ดัการ

กองทุนและผูจ้ดัการพอรต์การลงทุนต่อผูส้นใจลงทุนในกองทุนหลกั และเคร่ืองมือการลงทุน (Investment Vehicles) ซ่ึงมี

สินทรพัยอ์ยูใ่นการบริหารจดัการของผูจ้ดัการกองทุนและผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน โดยทัว่ไป นายหน้าหลกั (Prime 

Brokers) จะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนจากกองทุนหลกั ผูจ้ดัการกองทุนและผูจ้ดัการพอรต์การลงทุนหรือผูส้นใจลงทุน สาํหรบั

การใหโ้อกาส "แนะนําการลงทุน" (Capital Introduction) ดงักล่าว นอกจากน้ี นายหน้าหลกัอาจใหบ้ริการดา้นการเงิน 

(Financing Service) และอื่น ๆ แก่ผูจ้ดัการกองทุนและผูจ้ดัการพอรต์การลงทุน 

นายหน้าอาจใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูจ้ดัการกองทุนในการระดมทุนเพิ่มเติมจากผูล้งทุนเป็นครั้งคราว นอกจากน้ี ในบางครั้ง ผู ้

ลงทุนอาจรอ้งขอใหผู้จ้ดัการกองทุนและ/หรือผูจ้ดัการพอรต์การลงทุนส่งต่อบริการนายหน้าใหก้บันายหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ี
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ปรึกษาของผูล้งทุนซ่ึงไดแ้นะนําใหผู้ล้งทุนทาํการลงทุนในกองทุนหรือกองทุนหลกั ภายใตบ้งัคบัแห่งขอ้ผกูพนัท่ีจะตอ้งปฏบิติั

หน้าท่ีอยา่งดีท่ีสุด ผูจ้ดัการกองทุนและผูจ้ดัการพอรต์การลงทุนอาจพจิารณาผูแ้นะนําผูล้งทุนใหก้บักองทุนหรือกองทุนหลกั 

และการรอ้งขอจากผูล้งทุนท่ีใหส่้งต่อบริการนายหน้า ในการพจิารณาคดัเลือกนายหน้า อยา่งไรก็ตาม ผูจ้ดัการกองทุนและ

ผูจ้ดัการพอรต์การลงทุนจะไม่กาํหนดใหผู้ล้งทุนหรือนายหน้าแบ่งค่านายหนา้ใหใ้นกรณีดงักล่าว 

ผูล้งทุนพึงทราบดว้ยว่าผูจ้ดัการกองทุนบางรายของหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรบัผิด (General Partner) ยงัเป็นกรรมการของ

ผูจ้ดัการกองทุนและ/หรือผูจ้ดัการพอรต์การลงทุนดว้ย 

การใหค้วามช่วยเหลือโดยผูจ้ดัการพอรต์การลงทุนแก่ผูจ้ดัการกองทุนในการพจิารณากาํหนดมลูค่าหลกัทรพัยอ์าจก่อใหเ้กิด

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ได ้

ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรบัทราบว่า ขอ้มลูขา้งตน้ไม่ไดเ้ป็นรายละเอียดท่ีครอบคลุมความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ทั้งหมดท่ีอาจเกิดขึ้ นไดจ้ากการลงทุนของกองทุน 
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ตารางสรุปอตัราสว่นการลงทุนของกองทุนรวม 

สว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีคาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบุคคลตาม

กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดงักล่าว) 

เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา ดงัน้ี 

1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ น 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

(ไม่รวมถึงทรพัยสิ์นท่ี MF ไดร้บัโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม 

reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)  

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉล่ียในรอบปี

บญัชี เวน้แต่เป็น MF ท่ีมีอายุโครงการ < 

1 ปี  ใหเ้ฉล่ียตามรอบอายุกองทุน 

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ท่ีอายุ

กองทุน คงเหลือ < 6 เดือน  ทั้งน้ี 

เฉพาะ MF ท่ีมีอายุโครงการ > 1 ปี  

     

2 หน่วย private equity ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

3 ธุรกรรมดงัน้ี 

3.1  derivatives ดงัน้ี 

3.1.1 การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการ

ลดความเส่ียง (hedging) 

ไม่เกินมลูค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่

3.1.2 การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพื่อการลดความ

เส่ียง (non-hedging) 

global exposure limit 

กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

จาํกดั net exposure ท่ีเกิดจากการ 

ลงทุนใน derivatives โดยตอ้งไม่เกิน 

100% ของ NAV 

3.2  การกูย้มืเงินหรือการทาํ repo เพื่อประโยชน์ในการจดัการลงทุน 

 

ไม่เกิน 50% 

หมายเหตุ : สาํหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาํเนินงานของ กองทุนรวมไม่มีขอ้กาํหนดเก่ียวกบั 

product limit 

ทั้งน้ี การคาํนวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด

ทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
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ตารางแสดงค่าใชจ้า่ยทั้งหมดท่ีเรียกเก็บจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม  
 

 อตัราตามโครงการ (2) เรียกเก็บจริง 

1. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน(1) (รอ้ยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

1.1. ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 3.00 2.00 
1.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน ไม่เกิน 3.00 ยกเวน้ 
1.3. ค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (เขา้) 

เฉพาะในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก (IPO) 
อตัราเท่ากบัค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางหรือ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของ

กองทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 
1.4. ค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (ออก) ไม่เปิดใหส้บัเปล่ียนออกจากกองทุน 
2. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน  

2.1. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน อตัราท่ีนายทะเบียนกาํหนด 
2.2. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน อตัราท่ีนายทะเบียนกาํหนด 
2.3. ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน อตัราท่ีสถาบนัการเงินกาํหนด 
2.4. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัทจดัการ หรือนาย

ทะเบียนดาํเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ
นอกเหนือจากกรณีปกติ 

ตามท่ีจ่ายจริง 

3. ค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม(1)(2)(รอ้ยละของมูลค่าทรพัยส์ินฯ)(3) 

3.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 3.2100 ต่อปี 1.07 
3.2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.2675 ต่อปี 0.0278 
3.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.3210 ต่อปี  
3.4. ค่าธรรมเนียมการทาํรายการ ตามท่ีจ่ายจริง ตามท่ีจ่ายจริง 
3.5. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ(4) ไม่เกิน 1.0700 ต่อปี  

4. ค่าใชจ้า่ยในการโฆษณา และประชาสมัพนัธ ์ท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 

4.1. ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกินรอ้ยละ 1.07  
ของจาํนวนเงินทุนของโครงการ 

4.2. ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี 
5. ประมาณการคา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทั้งหมด(1)(5)  
(รอ้ยละของมูลค่าทรพัยสิ์นฯ) 

ไม่เกิน 4.8685 ต่อปี
(3)

 
 

(1) บริษัทจดัการอาจเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายดงักล่าวได ้ โดยไมเ่กินรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายภายในแต่ละ
รอบระยะเวลาบญัช ี

(2) ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายท่ีหกัจากกองทุนรวมภาษีมลูคา่เพ่ิมแลว้  
(3) มลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมลูค่าหน้ีสินทั้งหมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และ

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
(4) ค่าใชจ้่ายอ่ืนท่ีแต่ละรายการ <  รอ้ยละ 0.01 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 
(5) ไม่รวมค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจาการซ้ือขายหลกัทรพัย ์
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คาํเตือน/ขอ้แนะนาํ 

1. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงัน้ัน บลจ.กสิกรไทย จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผล

ขาดทุนของกองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิต้ี 19A หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย ทั้งน้ี ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิด

เค โกลบอลไพรเวทอิควิต้ี 19A หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย ไม่ไดข้ึ้ นอยูส่ถานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานของบลจ.

กสิกรไทย 

2. ผูส้นใจลงทุนควรศึกษาขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนใหเ้ขา้ใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มลูเพื่อใชอ้า้งอิงในอนาคต 

หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิ่มเติม ผูล้งทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูโครงการไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุน

การขายหรือรบัซ้ือคืน 

3. ผูล้งทุนควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูข้ายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

4. การลงทุนยอ่มมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจลงทุน 

5. บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อบริษัทจดัการเช่นเดียวกบัท่ีบริษัทจดัการลงทุนในหลกัทรพัย์

หรือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อกองทุนตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ทั้งน้ี ผูท่ี้สนใจจะลงทุนท่ีตอ้งการ

ทราบขอ้มูลการลงทุนเพื่อบริษัทจดัการในรายละเอียด สามารถขอดูขอ้มลูไดท่ี้บริษัทจดัการ ตวัแทน และสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6. บริษัทจดัการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลักทรัพยเ์พื่อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศ

ต่างๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบ เพื่อท่ีบริษัท

จดัการจะสามารถกาํกบัและดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได ้

7. ผูล้งทุนสามารถตรวจดูขอ้มูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง (connected 

person) และการลงทุนตามอตัราส่วนท่ีกาํหนดในวตัถุประสงคก์ารลงทุน เป็นตน้ ไดท่ี้สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรือโดยผ่านเครือขา่ย Internet ของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

8. ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิต้ี 19A หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย เม่ือมีความเขา้ใจในสญัญาซ้ือ

ขายล่วงหน้าและควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคาํนึงถึงประสบการณก์ารลงทุน วตัถุประสงคก์ารลงทุน 

และฐานะทางการเงินของผูล้งทุน 

9. หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 3 ส่วน คือ ส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั ส่วนขอ้มลูกองทุนรวม  และส่วน

รบัรองความถูกตอ้ง 

10. การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้ับรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุน หรือไดป้ระกนัราคาหรือ

ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

 

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


คําจํากดัความ / คํานยิาม : 

“กฎหมาย ก.ล.ต.” หมายถงึ พระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และหรอื ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ 
“กองทนุ / กองทนุเปิด / กองทนุรวม” หมายถงึ กองทนุเปิดเค โกลบอลไพรเวทอคิวติี ้19A หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย 
“กลุม่กจิการ” หมายถงึ บรษัิทใหญแ่ละบรษัิทย่อยตามมาตรฐานการบญัชทีีส่ภาวชิาชพีบญัชกํีาหนดเกีย่วกบัการจัดทํางบ
การเงนิรวม  
“คณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายถงึ คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
“คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ” หมายถงึ เงนิสด เชค็ ดราฟต ์คําสัง่จ่ายเงนิ การหักบญัชเีงนิฝากธนาคาร หรอืวธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิท
จัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทนุยอมรับ โดยคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีไ่มใ่ชเ่งนิสดนัน้ บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุน
การขายหน่วยลงทนุจะตอ้งสามารถเรยีกเก็บเงนิจากเชค็ ดราฟต ์คําสัง่จ่ายเงนิ การหักบัญชเีงนิฝากธนาคารหรอืวธิกีารอืน่
ใดไดภ้ายในวนัทําการถัดจากวันสดุทา้ยของระยะเวลาเสนอขาย  
“โครงการ” หมายถงึ โครงการจัดการ กองทนุเปิดเค โกลบอลไพรเวทอคิวติี ้19A หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย 
“ตลาดหลักทรัพย”์ หมายถงึ ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  
“นายทะเบยีน” หมายถงึ นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ  
“บรษัิทจัดการ” หมายถงึ บรษัิทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุ กสกิรไทย จํากัด  
“ผูด้แูลผลประโยชน์” หมายถงึ ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุ  
“ผูถ้อืหน่วยลงทนุ” หมายถงึ ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุ  
“ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทนุ” หมายถงึ ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทนุของกองทนุ ซึง่เป็นผูท้ีไ่ดรั้บใบอนุญาตจาก
กระทรวงการคลงัใหป้ระกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรัพย ์(Broker) การคา้หลักทรัพย ์(Dealer) 
และการจัดจําหน่ายหลกัทรัพย ์(Underwriter) ทัง้ในสว่นของหลกัทรัพยท์ั่วไป หรอืหลักทรัพยท์ีจํ่ากัดเฉพาะหน่วยลงทนุ
แลว้แตก่รณี  
“ผูล้งทนุสถาบนั” ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการกําหนดบทนยิามผูล้งทนุ
สถาบนั ผูล้งทนุรายใหญพ่เิศษ และผูล้งทนุรายใหญ ่ไดแ้กผู่ล้งทนุดงัตอ่ไปนี้  
(1) ธนาคารแหง่ประเทศไทย
(2) ธนาคารพาณชิย์
(3) ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้
(4) บรษัิทเงนิทนุ
(5) บรษัิทเครดติฟองซเิอร์
(6) บรษัิทหลักทรัพย์
(7) บรษัิทประกนัวนิาศภัย
(8) บรษัิทประกนัชวีติ
(9) กองทนุรวม
(10) กองทนุสว่นบคุคลซึง่บรษัิทหลกัทรัพยรั์บจัดการเงนิทนุของผูล้งทนุรายใหญพ่เิศษ ผูล้งทนุรายใหญ ่หรอืผูล้งทนุตาม
(1) ถงึ (9) หรอื (11) ถงึ (25)  
(11) กองทนุสํารองเลีย้งชพี  
(12) กองทนุบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ  
(13) กองทนุประกนัสงัคม  
(14) กองทนุการออมแหง่ชาติ
(15) กองทนุเพือ่การฟ้ืนฟแูละพัฒนาระบบสถาบนัการเงนิ
(16) ผูป้ระกอบธรุกจิสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้
(17) ผูป้ระกอบธรุกจิการซือ้ขายลว่งหนา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยการซือ้ขายสนิคา้เกษตรลว่งหนา้
(18) สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศ  
(19) สถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก
(20) ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย
(21) นติบิคุคลประเภทบรรษัท
(22) นติบิคุคลซึง่มบีคุคลตาม (1) ถงึ (21) ถอืหุน้รวมกนัเกนิกวา่รอ้ยละเจ็ดสบิหา้ของจํานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด
(23) ผูล้งทนุตา่งประเทศซึง่มลีกัษณะเดยีวกบัผูล้งทนุตาม (1) ถงึ (22)
(24) ผูจั้ดการกองทนุ หรอืผูจั้ดการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุวา่ดว้ย
หลกัเกณฑเ์กีย่วกับบคุลากรในธรุกจิตลาดทนุ
(25) ผูล้งทนุอืน่ใดตามทีส่ํานักงานประกาศกําหนด
“ผูล้งทนุรายใหญพ่เิศษ” ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการกําหนดบทนยิามผู ้
ลงทนุสถาบนั ผูล้งทนุรายใหญ่พเิศษ และผูล้งทนุรายใหญ่ ไดแ้กผู่ล้งทนุดงัตอ่ไปนี้
(1) นติบิคุคลทีม่ลีักษณะใดลักษณะหนึง่ดงันี้
(ก)  มสีว่นของผูถ้อืหุน้ตามงบการเงนิปีลา่สดุทีผู่ส้อบบัญชตีรวจสอบแลว้ ตัง้แต ่200 ลา้นบาทขึน้ไป
(ข)  มเีงนิลงทนุโดยตรงในหลักทรัพยห์รอืสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ตัง้แต ่40 ลา้นบาทขึน้ไป หรอืในกรณีทีนั่บรวมเงนิฝาก
แลว้มเีงนิลงทนุในทรัพยส์นิดงักลา่วตัง้แต ่80 ลา้นบาทขึน้ไป
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ทัง้นี ้ใหพ้จิารณาตามงบการเงนิปีลา่สดุทีผู่ส้อบบญัชตีรวจสอบแลว้ 
(2)  บคุคลธรรมดาซึง่นับรวมกับคูส่มรสแลว้มลีักษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี้ 
(ก)  มสีนิทรัพยส์ทุธติัง้แต ่70 ลา้นบาทขึน้ไป  ทัง้นี ้สนิทรัพยด์งักลา่วไมนั่บรวมมลูคา่อสงัหารมิทรัพยซ์ึง่ใชเ้ป็นทีพั่ก
อาศัยประจําของบคุคลนัน้ 
(ข)  มรีายไดต้อ่ปีตัง้แต ่10 ลา้นบาทขึน้ไป หรอืในกรณีทีไ่มนั่บรวมกับคูส่มรสแลว้ มรีายไดต้อ่ปีตัง้แต ่7 ลา้นบาทขึน้ไป 
(ค)  มเีงนิลงทนุโดยตรงในหลกัทรัพยห์รอืสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ตัง้แต ่25 ลา้นบาทขึน้ไป หรอืในกรณีทีนั่บรวมเงนิฝาก
แลว้มเีงนิลงทนุในทรัพยส์นิดงักลา่วตัง้แต ่50 ลา้นบาทขึน้ไป 
“ผูส้อบบัญช”ี หมายถงึ ผูส้อบบญัชขีองกองทนุ  
“มลูคา่หน่วยลงทนุ” หมายถงึ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหารดว้ยจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดตาม
ทะเบยีนหน่วยลงทนุเมือ่ส ิน้วนัทีคํ่านวณนัน้ โดยคํานวณตามหลกัสากลเป็นตัวเลขทศนยิม 5 ตําแหน่งและตดัตําแหน่งที ่5 
ทิง้มลูคา่หน่วยลงทนุทีใ่ชคํ้านวณราคาขายหน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุทีต่ัดทศนยิมตําแหน่งที ่5 ทิง้และปัด
ทศนยิมตําแหน่งที ่4 ขึน้  
“ระยะเวลาเสนอขาย” หมายถงึ ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุ  
“ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ” หมายถงึ ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุทีคํ่านวณจากมูลคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทํา
การรับซือ้คนืนัน้ หักดว้ยคา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  
“วนัทําการ” หมายถงึ วนัเปิดทําการปกตขิองบรษัิทจัดการ  
“วนัทําการรับซือ้คนื” หมายถงึ วนัทีบ่รษัิทจัดการกําหนดใหเ้ป็นวนัรับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยอตัโนมัต ิหากวนัดงักลา่วตรง
กบัวนัหยดุ จะใชว้นัทําการถัดไปเป็นวนัทําการรับซือ้คนื  
“ศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรัพย”์ หมายถงึ ศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพยซ์ึง่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ 
“สถาบนัการเงนิ” หมายถงึ สถาบนัการเงนิตามกฎหมายดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงนิ  
“สมาคม” หมายถงึ สมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ  
“สมดุบญัชแีสดงสทิธ”ิ หมายถงึ สมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ  
“สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ” หมายถงึ สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในชว่งระยะเวลาเสนอขาย โดยบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขาย
หน่วยลงทนุไดรั้บคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจากผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุและไดรั้บคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแลว้  
“สัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ” หมายถงึ สัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุในวนัทําการซือ้ขาย  
“สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายถงึ สาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
“หน่วยลงทนุ” หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทนุ  
“หนังสอืชีช้วน” หมายถงึ หนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ 

 
คําอธบิายศพัทเ์รือ่งการลงทุนของกองทุนเพือ่ประกอบการอธบิายคํายอ่และความหมายของคํายอ่ รวมถงึ
คําศพัทท์ีป่รากฏในหวัขอ้ประเภทและอตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัย ์

คําศพัท ์ คําอธบิายศพัท ์
“กลุม่กจิการ” บรษัิทใหญแ่ละบรษัิทย่อยตามมาตรฐานการบัญชทีีส่ภาวชิาชพีบญัชกํีาหนดใหจั้ดทํางบ

การเงนิรวม 
“กองทนุฟ้ืนฟ”ู กองทนุเพือ่การฟ้ืนฟแูละพัฒนาระบบสถาบนัการเงนิตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารแหง่

ประเทศไทย 
“กองทนุรวมเปิด” กองทนุรวมประเภทรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 
“กองทนุ CIS 
ตา่งประเทศ” 

กองทนุทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มลีกัษณะเป็นโครงการลงทนุแบบกลุม่ 
(collective investment scheme) ทัง้นี ้ไมว่า่กองทนุดงักลา่วจะจัดตัง้ในรูปบรษัิท 
ทรัสต ์หรอืรูปอืน่ใดแตไ่มร่วมถงึกองทนุ property และกองทนุ infra ทีจั่ดตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายตา่งประเทศ 

    
“กองทนุ infra” รูปแบบการลงทนุในทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศตา่ง ๆ ซึง่

ไดแ้ก ่
1. กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พือ่ธรุกรรมในตลาดทนุ 
2. กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานตา่งประเทศทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มี
วตัถปุระสงคห์ลักในการลงทนุในลกัษณะทํานองเดยีวกับกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน
ตาม 1.  
ทัง้นี ้ไม่วา่กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานดงักลา่วจะจัดตัง้ในรูปบรษัิท ทรัสต ์หรอืรูปอืน่ใด 
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“กองทนุ private equity” กจิการเงนิร่วมลงทนุ (private equity) ทีอ่าจจัดตัง้ขึน้ในรูปของ บรษัิท ทรัสต ์หรอื
รูปแบบอืน่ใด และมลีกัษณะของกจิการ อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
1. กจิการเงนิร่วมลงทนุทีกํ่าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยว์า่ดว้ยการกําหนดการจัดการเงนิทนุของกจิการเงนิร่วมลงทนุทีไ่มถ่อืเป็นการ
ประกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทการจัดการกองทนุสว่นบคุคล 
2. กจิการเงนิร่วมลงทนุตามกฎหมายตา่งประเทศทีม่ลีักษณะ ครบถว้นดงันี ้
(ก) มวีตัถปุระสงคเ์พือ่การลงทนุร่วมกนัของผูล้งทนุตัง้แต ่2 รายขึน้ไป ทัง้นี ้ตอ้งมไิด ้
เป็นไปเพือ่แสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพยส์นิสว่นตวัของบคุคลใดหรอืกลุม่
บคุคลใดเป็นการเฉพาะ 
(ข) มกีารมอบหมายใหบ้คุคลหนึง่บคุคลใดเป็นผูจั้ดการเงนิทนุและทรัพยส์นิทีเ่กดิจาก
เงนิทนุ 
(ค) มนีโยบายการลงทนุในกจิการอืน่ผา่นการเขา้ท าสญัญาการลงทนุในหุน้หรอืการ
สนับสนุนทางการเงนิทีก่อ่ใหเ้กดิสทิธใินการไดม้าซึง่หุน้ของกจิการนัน้ใน ภายหลงั โดย
มสีว่นในการกํากับดแูลแผนธรุกจิการดําเนนิงานหรอืการปรับปรุงการดําเนนิงานหรอืการ
ดําเนนิการอืน่ใดในลักษณะทีส่ะทอ้นถงึการมบีทบาทตอ่การดําเนนิธรุกจิของกจิการ
ดงักลา่ว 

“กองทนุ property” กองทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับอสงัหารมิทรัพยซ์ึง่อยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี้ 
1. กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพยท์ีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุวา่
ดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์
2. ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพยท์ีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พือ่
ธรุกรรมในตลาดทนุ 
3. foreign REIT 

“การลดความเสีย่ง” การลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทนุโดยการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives ที่
มลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
1. ไมม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่หาผลประโยชนโ์ดยการเก็งกําไร (speculate) 
2. มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง 
3. เป็นการลดความเสีย่งทัว่ไปและความเสีย่งเฉพาะของทรัพยส์นิทีต่อ้งการลดความ
เสีย่ง 
4. สามารถลดความเสีย่งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

“โครงการ” โครงการจัดการกองทนุรวม 
“เงนิฝากหรอื 
ตราสารเทยีบเทา่ 
เงนิฝาก” 

ทรัพยส์นิดงันี้ 
1. เงนิฝาก เงนิฝากอสิลามหรอืตราสารอืน่ทีม่ลีักษณะทํานองเดยีวกับเงนิฝาก  
2. สลากออมทรัพยท์ีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 
3. สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารออมสนิ  

“เงนิฝากอสิลาม” ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลกัชะรอีะฮ ์(Shariah) และมลีกัษณะทีเ่ทยีบเคยีงไดก้ับเงนิฝาก 
โดยคูส่ญัญาทีเ่ทยีบเคยีงไดก้ับผูฝ้ากสามารถเรยีกคนืเงนิตน้จากคูส่ญัญาฝ่ายที่
เทยีบเคยีงไดก้บั 
ผูรั้บฝากไดเ้ต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ 

“ดชันเีงนิเฟ้อ” ดชันทีีจั่ดทําขึน้โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่สะทอ้นอัตราเงนิเฟ้อ 
“ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ” ตราสารทางการเงนิทีม่เีงือ่นไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้ 
“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดงันี ้

1. ตัว๋เงนิคลงั  
2. พันธบตัรรัฐบาล หรอืพันธบัตร ธปท.  
3. พันธบตัร B/E P/N ศกุกู หรอืหุน้กู ้ทีก่ระทรวงการคลงัหรอืกองทนุฟ้ืนฟเูป็นผูม้ภีาระ
ผกูพัน 

“ตราสารภาครัฐ 
ตา่งประเทศ” 

ตราสารทีม่รีูปแบบทํานองเดยีวกบัตราสารภาครัฐไทยทีรั่ฐบาลตา่งประเทศ 
กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรอืหน่วยงานของรัฐบาลตา่งประเทศ หรอืองคก์าร
ระหวา่งประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้ํ้าประกนั แตไ่มร่วมถงึตราสารทีอ่อกโดยองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพือ่การนับเป็นเงนิกองทนุของสถาบนัการเงนิไมว่า่ตามกฎหมายไทยหรอื
ตา่งประเทศ ทีม่กีารอา้งองิจากหลกัเกณฑก์ารกํากบัดแูลสถาบนัการเงนิของ Basel 
Committee on Banking Supervision (Basel III) 
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“ตลาดซือ้ขาย 
หลกัทรัพยต์า่งประเทศ” 

ศนูยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ทีจั่ดใหม้ขี ึน้เพือ่การซือ้ขายหลักทรัพยใ์นตา่งประเทศ โดย
มลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
1. มกีารรวบรวมคําเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรัพยจ์ากผูเ้สนอซือ้หลายรายและผูเ้สนอขาย
หลายราย 
2. มกีารกําหนดหลกัเกณฑห์รอืจัดใหม้รีะบบ ซึง่กําหนดเกีย่วกบัวธิกีารในการซือ้ขาย
หลกัทรัพยไ์วเ้ป็นการลว่งหนา้ โดยผูใ้หบ้รกิารไมอ่าจใชด้ลุยพนิจิในการจัดการซือ้ขาย
เป็นประการอืน่ และผูเ้สนอซือ้เสนอขายยนิยอมทีจ่ะผูกพันตามหลกัเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

“ตลาดรอง (secondary 
market)” 

ตลาดทีม่กีารซือ้ขายสนิทรัพยท์ีไ่ดผ้่านการเสนอขายในตลาดแรกมาแลว้ 

“ธปท.” ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
“ธพ.” ธนาคารพาณิชย ์
“บค.” บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์
“บง.” บรษัิทเงนิทนุ 
“บล.” บรษัิทหลักทรัพย ์
“บลจ.” บล. ทีไ่ดรั้บใบอนุญาตประกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทการจัดการกองทนุรวม หรอืการ

จัดการกองทนุสว่นบคุคล 
“บรษัิทจดทะเบยีน” บรษัิททีม่หีลกัทรัพยท์ีไ่ดรั้บการจดทะเบยีนหรอืไดรั้บการอนุญาตใหทํ้าการซือ้ขายไดใ้น 

SET 
“บรษัิทยอ่ย” บรษัิทย่อยตามมาตรฐานการบัญชเีกีย่วกับการจัดทํางบการเงนิรวม โดยพจิารณาตามงบ

การเงนิรวมทีม่กีารจัดทําและเปิดเผยลา่สดุ ทัง้นี ้หากไมม่งีบการเงนิรวม ใหพ้จิารณา
ตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ลา่สดุ 

“บรษัิทใหญ”่ บรษัิทใหญต่ามมาตรฐานการบัญชเีกีย่วกับการจัดทํางบการเงนิรวม โดยพจิารณาตามงบ
การเงนิรวมทีม่กีารจัดทําและเปิดเผยลา่สดุ ทัง้นี ้หากไมม่งีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตาม
สดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบัญชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ลา่สดุ 

“แบบ filing” แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์
“ใบแสดงสทิธ ิ
ในผลประโยชน์” 

ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลักทรัพยอ์า้งองิ ซึง่กําหนดใหเ้ป็นหลกัทรัพย์
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการกําหนด
ประเภทหลักทรัพยเ์พิม่เตมิ (ฉบบัที ่9) 

“ผูม้ภีาระผูกพัน” ผูท้ีม่ภีาระผูกพันในการชาํระหนีต้ามตราสารทางการเงนิในฐานะผูอ้อก ผูส้ัง่จา่ย ผูรั้บรอง 
ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลงั หรอืผูค้ํ้าประกนั แลว้แตก่รณี 

“ศนูยซ์ือ้ขาย 
derivatives” 

ศนูยซ์ือ้ขายดงันี้ 
1. ศนูยซ์ือ้ขาย derivatives ทีไ่ดรั้บใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหนา้ 
2. ศนูยซ์ือ้ขาย derivatives ซึง่จัดตัง้ขึน้และใหบ้รกิารไดต้ามกฎหมายตา่งประเทศและ
ไดรั้บการยอมรับจากสาํนักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทนุอยา่งใดอย่างหนึง่ดงันี ้ 
1. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุวา่
ดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทีม่ใิช่
รายยอ่ย กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถาบนั และกองทนุสว่นบคุคล 
2. หน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับโครงสรา้งพืน้ฐาน ซึง่อยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่ง
หนึง่ดงันี ้
1. กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พือ่ธรุกรรมในตลาดทนุ 
2. กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานตา่งประเทศทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มี
วตัถปุระสงคห์ลักในการลงทนุในลกัษณะทํานองเดยีวกับกองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 
1. ทัง้นี ้ไมว่า่จะจัดตัง้ในรูปบรษัิท ทรัสต ์หรอืรูปอืน่ใด 
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“หน่วย private equity” หน่วยของกจิการเงนิร่วมลงทนุ (private equity) อนัไดแ้ก ่หุน้ ใบทรัสต ์ตราสารหรอื
หลกัฐานแสดงสทิธใินทรัพยส์นิของกจิการเงนิร่วมลงทนุอย่างใดอยา่งหนึง่ดงันี ้ทัง้นี้ 
ไมว่า่กจิการดงักลา่วจะจัดตัง้ขึน้ในรูปของบรษัิท ทรัสต ์หรอืรูปแบบอืน่ใด 
1. กจิการเงนิร่วมลงทนุทีกํ่าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยว์า่ดว้ยการกําหนดการจัดการเงนิทนุของกจิการเงนิร่วมลงทนุทีไ่มถ่อืเป็นการ
ประกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทการจัดการกองทนุสว่นบคุคล 
2. กจิการเงนิร่วมลงทนุตามกฎหมายตา่งประเทศทีม่ลีักษณะครบถว้นดงันี้ 
(ก) มวีตัถปุระสงคเ์พือ่การลงทนุร่วมกนัของผูล้งทนุตัง้แต ่2 รายขึน้ไป ทัง้นี ้ตอ้งมไิด ้
เป็นไปเพือ่แสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพยส์นิสว่นตวัของบคุคลใดหรอืกลุม่
บคุคลใดเป็นการเฉพาะ 
(ข) มกีารมอบหมายใหบ้คุคลหนึง่บคุคลใดเป็นผูจั้ดการเงนิทนุและทรัพยส์นิทีเ่กดิจาก
เงนิทนุ 
(ค) มนีโยบายการลงทนุในกจิการอืน่ผา่นการเขา้ทําสญัญาการลงทนุในหุน้หรอืการ
สนับสนุนทางการเงนิทีก่อ่ใหเ้กดิสทิธใินการไดม้าซึง่หุน้ของกจิการนัน้ในภายหลงั โดยมี
สว่นในการกํากับดแูลแผนธรุกจิการดําเนนิงานหรอืการปรับปรุงการด าเนนิงานหรอืการ
ดําเนนิการอืน่ใดในลักษณะทีส่ะทอ้นถงึการมบีทบาทตอ่การดําเนนิธรุกจิของกจิการ
ดงักลา่ว 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับอสงัหารมิทรัพยซ์ึง่อยูใ่นรูปแบบอย่างใดอยา่งหนึง่
ดงันี ้
1. กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพยท์ีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุวา่
ดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์
2. ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพยท์ีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พือ่
ธรุกรรมในตลาดทนุ 
3. foreign REIT 

“หุน้กูร้ะยะสัน้” หุน้กูท้ีม่กํีาหนดเวลาชําระหนีไ้มเ่กนิ 270 วนันับแตว่นัทีอ่อกหุน้กู ้
“B/E” ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) 
“benchmark” ตวัชีว้ัดของกองทนุ ซึง่เป็นดชันหีรอืองคป์ระกอบของดัชนทีีม่กีารเผยแพร่อย่าง

กวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 
“capital commitment” จํานวนเงนิสงูสดุที ่LOIM PE K Investments หรอืกองทนุยอ่ย KSF I (แลว้แตก่รณี) ตก

ลงจะเรยีกเก็บจากผูถ้อืหุน้จํากัดความรับผดิ (Limited Shareholder) หรอืจาก LOIM PE 
K Investments (แลว้แตก่รณี) เพือ่การลงทนุตามรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งในดา้นลา่ง
ของหนังสอืชีช้วนฉบบันี ้ 

    
“CIS operator” บคุคลดงันี้ 

1. บลจ.ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรอื 
2. ผูทํ้าหนา้ทีบ่รหิารจัดการกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 

“CRA” สถาบนัจัดอนัดบัความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency) ทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจาก
สาํนักงาน เวน้แตท่ีกํ่าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 สว่นที ่5 

“credit derivatives” derivatives ทีม่ลีกัษณะเป็นการเคลือ่นยา้ยความเสีย่งดา้นเครดติของทรัพยส์นิทีไ่ดรั้บ
การประกนัความเสีย่งจากคูส่ญัญาฝ่ายหนึง่ไปยังคูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ตาม
มาตรฐานสากล โดยคูส่ญัญาฝ่ายหนึง่ซึง่มภีาระผกูพันทีจ่ะตอ้งชาํระเงนิใหแ้กคู่ส่ญัญา
อกีฝ่ายหนึง่ เมือ่เกดิเหตกุารณ์ทีม่ผีลตอ่การชาํระหนี ้(credit event) ของทรัพยส์นิที่
ไดรั้บการประกนัความเสีย่ง จะไดรั้บผลตอบแทนหรอืคา่ธรรมเนยีมสาํหรับการมภีาระ
ผกูพันดงักลา่ว 

“credit event”  เหตกุารณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหนีต้ามทีร่ะบใุนขอ้ตกลงของตราสาร
หรอืสญัญา 

“credit rating” อนัดบัความน่าเชือ่ถอืทีจั่ดทําโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิความสามารถในการชําระหนี้
ตามตราสารหรอืสญัญา 

“currency risk” ความเสีย่งดา้น FX 
“delta” อตัราเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรอืสญัญา กับราคา underlying 

ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แตก่รณี 
“derivatives” สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 
“derivatives on  
organized exchange” 

derivatives ทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย derivatives 

“discount rate” อตัราสว่นลดของหลกัทรัพยห์รอืตราสารทีม่กีารลงทนุทีจ่ะใชใ้นการคํานวณมลูคา่ของ
หลกัทรัพยห์รอืตราสารนัน้ 

“DW” ใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพันธ ์(Derivative Warrants) 
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“foreign REIT” กองทรัสตห์รอืกองอสงัหารมิทรัพยท์ีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มวีัตถปุระสงค์
หลกัในการลงทนุในอสงัหารมิทรัพยห์รอืในกจิการทีป่ระกอบธรุกจิพัฒนาอสงัหารมิทรัพย ์
ทัง้นี ้ไม่วา่กองทรัสตห์รอืกองดังกลา่วจะจัดตัง้ในรูปบรษัิท ทรัสต ์หรอืรูปอืน่ใด 

“FX” อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ (Foreign Exchange) 
“GMS” ประเทศกลุม่อนุภมูภิาคลุม่แมน้ํ่าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึง่ไดแ้ก ่

ราชอาณาจักรกมัพูชา สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหง่สหภาพ
เมยีนมาร ์สาธารณรัฐสงัคมนยิมเวยีดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจนี (เฉพาะมณฑล
ยนูนาน)  

“guarantor rating” อนัดบัความน่าเชือ่ถอืของผูม้ภีาระผูกพันในฐานะผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลงั หรอืผูค้ํ้า
ประกนั 

“investment grade” credit rating ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้ 
“IOSCO” International Organization of Securities Commissions 
    
“issue rating” อนัดบัความน่าเชือ่ถอืของหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ 
“issuer rating” อนัดบัความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญา 
“leverage” การเพิม่สถานะการลงทนุในสนิทรัพยใ์หม้มีลูคา่สงูกวา่มูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 

โดยการกูย้มืเพือ่ลงทนุ ซึง่อาจสง่ผลใหอ้ตัราผลตอบแทนของผูถ้อืหน่วยลงทนุสงูหรอื
ตํา่กวา่กรณีทีไ่มม่กีารกูย้มืได ้

“market price” มลูคา่ตามราคาตลาด 
“MF” กองทนุรวม (Mutual Fund) 
“MMF” กองทนุรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 
“national scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบภายในประเทศ 
“NAV” มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 
“net exposure” มลูคา่การลงทนุสทุธใินทรัพยส์นิไมว่า่เป็นการลงทนุโดยตรงหรอืโดยออ้มผา่นการลงทนุ

ในตราสารหรอืสญัญาทีใ่หผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิอยู่กบัทรัพยส์นิ ซึง่เป็นผลใหก้องทนุมี
ความเสีย่งในทรัพยส์นินัน้ 

“notional amount” มลูคา่ตามหนา้สญัญาของ derivatives 
“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพยส์นิทีข่อ้ตกลงตาม credit derivatives อา้งองิถงึ 

(obligation category & obligation characteristics) 
“OTC derivatives” derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย derivatives  
“P/N” ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 
“portfolio duration” อายเุฉลีย่ของทรัพยส์นิทีล่งทนุ ซึง่ไดจ้ากการคํานวณคา่ตามมาตรฐานสากล 
“private placement 
memorandum” 

ขอ้บงัคับการลงทนุในขอ้ตกลงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หก้ับบคุคลในวงจํากดั 

“product limit” อตัราสว่นการลงทนุทีคํ่านวณตามประเภททรัพยส์นิ 
“PVD” กองทนุสาํรองเลีย้งชพี (Provident Fund) 
    
Reserved Alternative 
Investment Fund 
(RAIF) 

กองทนุรูปแบบหนึง่ของ Alternative Investment Fund (AIF) เพือ่เป็นการเพิม่
ประสทิธภิาพใหเ้สนอขายกองทนุไดร้วดเร็วยิง่ขึน้ และทนัตอ่การเปลีย่นแปลงและความ
ตอ้งการของตลาด เนือ่งจากจะไมม่ขีอ้จํากดัการลงทนุและไม่ตอ้งขออนุมัตจัิดตัง้กบั
หน่วยงานกํากบัดแูลทางการเงนิของประเทศลักเซมเบริก์ (Commission de 
Surveillance du Secteur Financier หรอื "CSSF") แต ่RAIF จะถกูกํากับโดย CSSF ใน
ทางออ้ม เนื่องจากจะถกูบรหิารจัดการโดยผูจั้ดการทีอ่ยูภ่ายใตก้ฎหมาย Alternative 
investment fund manager ("AIFM") ทีถ่กูกํากับดแูลโดย CSSF 

“repo” ธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื (repurchase agreement) 
“retail MF” กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทัว่ไป (retail Mutual Fund) 
“retail PF” กองทนุสว่นบคุคลรายย่อย (retail Private Fund) 
“reverse repo” ธรุกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (reverse repurchase agreement) 
“SBL” ธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลักทรัพย ์(Securities Borrowing 

and Lending) 
“securities lending”  ธรุกรรมการใหย้มืหลกัทรัพย ์ 
“SET” ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
“share warrants” ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 
“single entity limit” อตัราสว่นการลงทนุทีคํ่านวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ญัญา 
“SIP” Specific Investment Products 
“SN” ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note)  
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“sovereign rating” อนัดบัความน่าเชือ่ถอืระดับประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตราสารมถีิน่ทีอ่ยู ่ซึง่เป็นการ
ประเมนิความเสีย่งในการผดินัดชาํระหนีข้องรัฐบาลของประเทศนัน้ 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association) 
“TSFC” บล. ทีไ่ดรั้บใบอนุญาตประกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภท 

การใหส้นิเชือ่เพือ่ธรุกจิหลกัทรัพย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายวา่
ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

“TSR” ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable Subscription Right) 
“underlying” สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลักทรัพยอ์า้งองิ 
“WFE” World Federation of Exchanges 

 
1. ชือ่ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทุนรวม :  
 
1.1. ชือ่โครงการจัดการ (ไทย) :  กองทนุเปิดเค โกลบอลไพรเวทอคิวติี ้19A หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย  
 
1.2. ชือ่โครงการจัดการ (องักฤษ) :  K Global Private Equity 19A Fund Not for Retail Investors  
 
1.3. ชือ่ยอ่ :  K-GPE19A-UI  
 
1.4. ประเภทโครงการ :  กองทนุเปิด  
 
1.5. ประเภทการขาย :  ขายครัง้เดยีว  
 
1.6. การกําหนดอายโุครงการ :  กําหนด  
 
1.7. อายโุครงการ : 7  ปี -  เดอืน -  วนั  
 
1.8. อายโุครงการถงึวนัที ่(กรณีกําหนดอายเุป็นชว่งเวลา) :  
 
1.9. เงือ่นไข (อายโุครงการ) :  

(1) กองทนุอาจเลกิโครงการกอ่น 7 ปีได ้หากหุน้สว่นไมจํ่ากัดความรับผดิ (General Partner) ในฐานะเป็นผูรั้บผดิชอบตอ่
การบรหิารจัดการของ LOIM PE K Investments (กองทนุหลัก) ใชด้ลุยพนิจิเลกิกองทนุหลัก และหรอืกองทนุย่อย KSF 
I และตอ้งกระทําการเพือ่ประโยชนส์งูสดุของกองทนุหลกั  
(2) บรษัิทจัดการอาจยุตกิารเสนอขายหรอืเลกิกองทนุ ในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์อยา่งหนึง่อย่างใดหรอืหลายอย่างดงัตอ่ไปนี ้ 
(2.1) บรษัิทจัดการอาจยตุกิารเสนอขายหน่วยลงทนุในระหวา่งเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หรอืเลกิกองทนุ เมือ่
พจิารณาเห็นวา่ไม่สามารถลงทนุเพือ่ใหไ้ดผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสม หรอืสภาวะตลาดมกีารเปลีย่นแปลง หรอืไมส่ามารถหา
ตราสารหรอืหลกัทรัพยท์ีจ่ะลงทนุได ้และผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจไมไ่ดรั้บผลตอบแทนตามทีค่าดการณ์ไว ้หรอื  
(2.2) จําหน่ายหน่วยลงทนุในระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกไดตํ้า่กวา่ 500 ลา้นบาท หรอื  
(2.3) กรณีทีส่ถานการณ์การลงทนุในตา่งประเทศไมเ่หมาะสม เชน่ ภาวะตลาดและเศรษฐกจิมคีวามผันผวน หรอืเกดิ
เหตกุารณ์ไม่ปกต ิ 
 
1.10. ลกัษณะโครงการ :  กองทนุรวมทีเ่สนอขายผูล้งทนุสถาบนัและผูล้งทนุรายใหญพ่เิศษ  
 
1.11. ลกัษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  
 
 
2. จํานวนเงนิทนุของโครงการจดัการกองทนุรวม มูลคา่ทีต่ราไว ้จํานวน ประเภท ราคาของหนว่ยลงทุนทีเ่สนอ
ขาย :  
 
2.1. จํานวนเงนิทนุของโครงการ : 5,000,000,000.00 บาท  
 
2.2. เงือ่นไข (จํานวนเงนิทนุของโครงการ) :  

หากในระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุมกีารจองซือ้หน่วยลงทนุเป็นมลูคา่เกนิกวา่จํานวนเงนิทนุของโครงการ บรษัิท
จัดการอาจเพิม่จํานวนเงนิทนุของโครงการไดอ้กีไมเ่กนิรอ้ยละ 15 ของจํานวนเงนิทนุของโครงการ  
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2.3. มลูคา่ทีต่ราไวต้อ่หน่วย : 10.0000 บาท  
 
2.4. จํานวนหน่วยลงทนุ : 500,000,000.0000 หน่วย  
 
2.5. ราคาของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท  
 
2.6. มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 1,000,000.00 บาท  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.7. มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป : ไมกํ่าหนด  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.8. มลูคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่ขายคนื : ไมกํ่าหนด  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.9. จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ตา่ของการสัง่ขายคนื : ไมกํ่าหนด  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.10. มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ตํา่ : ไมกํ่าหนด  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.11. จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบัญชขีัน้ตํา่ : ไมกํ่าหนด  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ราคาของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท บวกดว้ยคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  
 
3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทนุรวม ชนดิกองทุนรวม ประเภทกองทนุรวม นโยบายการลงทุน 
ลกัษณะพเิศษ การลงทุนในตา่งประเทศ การลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ประเภทและอตัราสว่นการลงทุนใน
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ทีจ่ะลงทุน :  
 
3.1. วตัถปุระสงคข์องโครงการ :  

กองทนุมวีตัถุประสงคเ์พือ่ตอบสนองผูล้งทนุสถาบนัและผูล้งทนุรายใหญพ่เิศษทีม่คีวามเขา้ใจในหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ
ทีก่องทนุลงทนุและรับความเสีย่งไดส้งูมากกวา่ผูล้งทนุทัว่ไป เนือ่งจากกองทนุจะลงทนุในสนิทรัพยป์ระเภท Private 
Equity (Private Equity Assets)และ/หรอืหลักทรัพยท์ีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted Securities) และ/
หรอืตราสารหรอืเงนิฝากทีม่อีนัดบัความน่าเชือ่ถอืตํา่กวา่อนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้(Non-Investment Grade) และ/หรอื
ตราสารทีไ่มไ่ดรั้บการจัดอนัดบัความน่าเชือ่ถอื (Unrated Securities)  
 
3.2. ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุรวม :  ผสม  
 
การลงทนุของนโยบายการลงทนุแบบผสม : 
 
- ตราสารทนุ : ไม่กําหนดสดัสว่นการลงทนุในตราสารทนุ 
- ตราสารหนี ้: ไมกํ่าหนดสดัสว่นการลงทนุในตราสารหนี ้
- หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย/์REITs : ไมกํ่าหนดสดัสว่นการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
อสงัหารมิทรัพย/์REITs 
- กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน : ไม่กําหนดสดัสว่นการลงทนุในกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน 
- หน่วย private equity : ไม่กําหนดสดัสว่นการลงทนุในหน่วย private equity 
 
3.3. ประเภทกองทนุรวมตามลักษณะพเิศษ :  
 
- กองทนุรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund ) 
     ชือ่กองทนุหลัก (กรณี Feeder Fund) : LOIM PE K Investments 
     กองทนุหลักจดทะเบยีนซือ้ขายในประเทศ : ลกัเซมเบริก์ (LUXEMBOURG) 
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3.4. ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตา่งประเทศ : กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวามเสีย่งตา่งประเทศ  
วงเงนิการลงทนุในตา่งประเทศบางสว่น ไมเ่กนิ  ลา้นเหรยีญ  
 
3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี :   

ในการจัดการกองทนุ บรษัิทจัดการสามารถกูย้มืเงนิหรอืทําธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืในนามกองทนุรวมไดเ้พือ่
ประโยชนใ์นการจัดการลงทนุของกองทนุรวม ซึง่จะปฏบิัตติามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
 
3.6. การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) :  ลงทนุ  
3.6.1 วตัถปุระสงคข์องการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ : ทีม่ไิดม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ลดความเสีย่ง (Non-Hedging)  
มนีโยบายการลงทนุใน derivatives : แบบไมซ่ับซอ้น  
3.6.2 วธิกีารในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach  
อตัราสว่นการลงทนุใน derivatives สงูสดุ (Maximum Global Exposure) ไมเ่กนิ 100.00  
 
3.7. การลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) :  ลงทนุ  
 
3.8. กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ (Management Style) :  อืน่ ๆ  
- เนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศเพยีงกองทนุเดยีว โดยมุง่หวงัใหผ้ลประกอบการเคลือ่นไหวตาม
กองทนุหลัก  
 
 
3.9. ดชันชีีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark) :   

หมายเหต:ุ 
ไมม่ ีเนือ่งจากกองทนุมกีารบรหิารจัดการทีม่ลีักษณะเฉพาะ เพือ่ใหไ้ดผ้ลตอบแทนทีค่าดหวังตามระยะเวลาทีกํ่าหนด จงึ
ไมจํ่าเป็นตอ้งเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานของกองทนุกับตวัชีว้ดั  
 
3.10. ลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทนุ :  จา่ยผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น  
 
3.11. รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลักษณะพเิศษ :  

กองทนุรวมทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืมคีวามซบัซอ้น 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

กองทนุมนีโยบายทีจ่ะลงทนุในหน่วย private equity ตา่งประเทศ โดยไมจํ่ากดัอตัราสว่น ผ่านการลงทนุใน LOIM PE K 
Investments (กองทนุหลัก) ทีจั่ดตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศลกัเซมเบริก์ (Luxembourg) เป็น Reserved 
Alternative Investment Fund (RAIF) ในรูปแบบ Corporate Partnership Limited by Shares และอยูภ่ายใตก้ารบรหิาร
จัดการของ Lombard Odier Funds (Europe) S.A. ซึง่ไดรั้บการแตง่ตัง้โดย Lombard Odier Investment Managers 
Private Equity ในฐานะหุน้สว่นไมจํ่ากดัความรับผดิ (General Partner) ใหบ้รหิารจัดการกองทนุหลักในฐานะผูจั้ดการ 
(Manager) โดยมมีลูคา่ขัน้ตํา่ในการลงทนุ (minimum commitment) ไมน่อ้ยกวา่ 15 ลา้นเหรยีญดอลลารส์หรัฐ และมี
ระยะเวลาทีต่อ้งลงทนุประมาณ 5 ปี และสามารถขยายเวลาไดอ้กี 2 ปี  

ทัง้นี ้กองทนุหลกัจะลงทนุในกองทนุ LOIM PE K Investments – KSF I (กองทนุย่อย KSF I) ทีม่นีโยบายเนน้ลงทนุใน 
Private Equity ทีซ่ือ้ขายในตลาดรอง (Secondary Market) โดยอาจเป็นการลงทนุโดยตรงในบรษัิทเอกชนทีไ่ม่ไดจ้ด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย ์(Private Companies) และ/หรอืลงทนุผา่นนติบิคุคลเฉพาะกจิ (Special Purpose Vehicles) 
ทีจั่ดตัง้ขึน้โดยผูจั้ดการกองทนุของ Private Equity Fund และ/หรอืลงทนุใน Private Equity Fund (ซึง่รวมเรยีกวา่ 
“กองทนุอา้งองิ” (Underlying Fund))  

LOIM PE K Investments (กองทนุหลัก) แบง่หุน้เป็นสองประเภทดงันี ้ 
(1) ผูถ้อืหุน้ทีม่อํีานาจบรหิารจัดการ (Management Shares) มสีถานะเทยีบเทา่กบัหุน้สว่นไมจํ่ากัดความรับผดิของหา้ง
หุน้สว่นจํากัด และโดยผลของกฎหมาย ตอ้งรับผดิร่วมกนัและแทนกนัในหนีใ้ด ๆ ทีไ่ม่สามารถชาํระไดจ้ากสนิทรัพยข์อง 
กองทนุหลัก ทัง้นี ้Lombard Odier Investment Managers Private Equity จะมสีถานะเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่อํีานาจบรหิาร
จัดการของกองทนุหลัก ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ “หุน้สว่นไมจํ่ากดัความรับผดิ” (General Partner) จะเป็นผูรั้บผดิชอบตอ่การ
บรหิารจัดการของกองทนุหลัก ซึง่ตอ้งกระทําการเพือ่ประโยชนส์งูสดุของกองทนุหลัก  
(2) ผูถ้อืหุน้สามัญ (Ordinary Shares) มคีวามรับผดิจํากดัเพยีงจํานวนเงนิทีล่งทนุในกองทนุหลกั ตอ่ไปนีจ้ะเรยีกวา่ “ผูถ้อื
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หุน้จํากดัความรับผดิ” (Limited Shareholder) โดยกองทนุจะมสีถานะเป็นหนึง่ในผูถ้อืหุน้จํากดัความรับผดิ (Limited 
Shareholder) ของกองทนุหลัก  
(หุน้ทีม่อํีานาจบรหิารจัดการและหุน้สามัญตอ่ไปนี้จะเรยีกรวมกันวา่ “หุน้”)  

กองทนุจะลงทนุโดยใชส้กลุเงนิดอลลารส์หรัฐ (USD) เป็นสกลุเงนิหลกั โดยกองทนุหลักอาจลงทนุไดห้ลากหลายสกลุเงนิ 
เชน่ สกลุเงนิดอลลารส์หรัฐ สกลุเงนิยโูร เป็นตน้ ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงสกลุเงนิในภายหลงั 
โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ซึง่บรษัิทจัดการจะคํานงึถงึประโยชน์ของกองทนุเป็นสําคญั โดย
บรษัิทจัดการจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบถงึการเปลีย่นแปลงลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัโดยจะตดิประกาศที่
สาํนักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุและทีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

สว่นทีเ่หลอื กองทนุอาจลงทนุใน ตราสารทนุ ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ ตราสารแหง่หนี ้และหรอืเงนิฝากในสถาบนัการเงนิทัง้
ในและตา่งประเทศ ทัง้ทีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอนัดับทีส่ามารถลงทนุได ้(Investment Grade) และหรอืตํา่กวา่
อนัดบัทีส่ามารถลงทนุได ้(Non-Investment Grade) และหรอืทีไ่มไ่ดรั้บการจัดอนัดบัความน่าเชือ่ถอื (Unrated) โดยไม่
จํากัดอัตราสว่น รวมทัง้อาจลงทนุในหรอืมไีวซ้ึง่หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ตามทีส่าํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรอืเห็นชอบใหก้องทนุลงทนุได ้ 

ทัง้นี ้กองทนุอาจลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Notes หรอื SN) และสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหนา้ (Derivatives) เพือ่การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management) โดยมี
วตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทนุใหส้งูขึน้ หรอืเพือ่ลดคา่ใชจ้่ายของกองทนุ รวมถงึกองทนุจะ
ลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่ป้องกนัความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่นตามดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ นอกจากนี ้
กองทนุอาจกูย้มืเงนิหรอืทําธรุกรรมขายโดยมสีญัญาซือ้คนืเพือ่การลงทนุได ้
อยา่งไรก็ตาม กองทนุจะไม่ทําธรุกรรมการขายหลกัทรัพยท์ีต่อ้งยมืมาเพือ่การสง่มอบ (short sell)  

ในกรณีทีก่องทนุเปิดเค โกลบอลไพรเวทอคิวติี ้19A หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย มกีารลงทนุในกองทนุหลักไมน่อ้ยกวา่รอ้ย
ละ 5 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลกั และกองทนุหลกัมมีลูคา่ทรัพยส์นิสทุธลิดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่
ดงัตอ่ไปนี ้บรษัิทจัดการจะดําเนนิการตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารทีส่ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
(1) มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิณ วนัใดวนัหนึง่ลดลงเกนิกวา่สองในสามของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลกั  
(2) ยอดรวมของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลักลดลงในชว่งระยะเวลา 5 วนัทําการใดตดิตอ่กนั คดิเป็นจํานวนเกนิ
กวา่สองในสามของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลัก  
กองทนุหลักดงักลา่วใหห้มายถงึเฉพาะกองทนุหลักทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด  
เงือ่นไข ในกรณีทีก่องทนุหลักมมีลูคา่ทรัพยส์นิสทุธลิดลงในลกัษณะดงักลา่วบรษัิทจัดการดําเนนิการดงัตอ่ไปนี้  
(1) แจง้เหตทุีก่องทนุหลกัมมีูลคา่ทรัพยส์นิลดลง พรอ้มแนวทางการดําเนนิการโดยคํานงึถงึประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของผูถ้อื
หน่วยลงทนุโดยรวม ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบภายใน 3 วนัทําการนับแตว่นัทีป่รากฏ
เหต ุ 
(2) ดําเนนิการตามแนวทางการดําเนนิการตาม (1) ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 60 วนันับแตว่นัทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลูของกองทนุ
หลกัทีป่รากฏเหต ุ 
(3) รายงานผลการดําเนนิการใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัทําการนับแตว่นัทีดํ่าเนนิการแลว้เสร็จ  
(4) เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการดําเนนิการของกองทนุรวมตาม (1) ตอ่ผูท้ีส่นใจจะลงทนุเพือ่ใหผู้ท้ ีส่นใจจะลงทนุรับรูแ้ละ
เขา้ใจเกีย่วกบัสถานะของกองทนุรวม  
ทัง้นี ้บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะดําเนนิการใหบ้คุลากรทีเ่กีย่วขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการดําเนนิการดงักลา่วดว้ย  
โดยระยะเวลาในการดําเนนิการตามขอ้ (2) บรษัิทจัดการสามารถขอผอ่นผันตอ่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
อยา่งไรก็ตาม ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ข
หรอืเพิม่เตมิประเภท ลกัษณะ หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข หรอือัตราสว่นการลงทนุของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหา
ดอกผลโดยวธิอีืน่ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาเปลีย่นแปลงประเภท ลักษณะ หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข หรอื
อตัราสว่นการลงทนุใหเ้ป็นไปตามประกาศฯ ฉบบัใหม ่โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  
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ลกัษณะสําคญัของกองทุนยอ่ย LOIM PE K Investments – KSF I (กองทนุยอ่ย KSF I) :  

ชือ่กองทนุหลัก LOIM PE K Investments 
ชือ่กองทนุย่อย LOIM PE K Investments – KSF I 
Manager Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 
Portfolio Manager Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA 
วตัถปุระสงคก์ารลงทนุ
และนโยบายการลงทนุ 

กองทนุย่อย KSF I มวีตัถปุระสงคส์รา้งผลตอบแทนในระยะยาว โดยเนน้ลงทนุในหน่วย 
Private Equity ทีซ่ือ้ขายในตลาดรอง (Secondary Market) โดยอาจเป็นการลงทนุ
โดยตรงในบรษัิทเอกชนทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย ์(Private Companies) 
และ/หรอืลงทนุผา่นนติบิคุคลเฉพาะกจิ (Special Purpose Vehicles) และ/หรอืลงทนุใน 
Private Equity Fund (ซึง่รวมเรยีกวา่ “กองทนุอา้งองิ” (Underlying Fund)) โดยมี
เป้าหมายการลงทนุในการลงทนุทีม่ขีนาดการลงทนุ (Equity Tickets) ตํา่กวา่ 50 ลา้น
เหรยีญดอลลารส์หรัฐ (USD)  

ทัง้นี ้กองทนุยอ่ย KSF I อาจร่วมลงทนุในกจิการของบรษัิททีต่อ้งการระดมทนุ โดยอาจ
เป็นการเขา้ลงทนุในบรษัิททีก่จิการมคีวามมั่นคง (Buyout) หรอืลงทนุในบรษัิททีม่ี
รายไดแ้ละเตบิโตอยา่งรวดเร็วซึง่ตอ้งการเงนิทนุเพือ่ขยายกจิการเพิม่เตมิ (Growth 
Capital) หรอืลงทนุในบรษัิททีเ่พิง่เริม่กอ่ตัง้กจิการ (Venture Capital) หรอืลงทนุใน
บรษัิททีไ่ม่สามารถดําเนนิกจิการใหเ้ป็นไปตามแผนธรุกจิทีกํ่าหนดไว ้และ/หรอืบรษัิทที่
มักมกีารปรับโครงสรา้งกจิการหรอืปรับปรุงแผนธรุกจิ (Special Situations) โดยการ
ลงทนุเหลา่นี้จะไมย่ดึตดิกับกลุม่อตุสาหกรรมและภาคธรุกจิ และไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของ 
Capital Commitment 

กองทนุย่อย KSF I จะลงทนุสว่นใหญใ่นตลาดพัฒนาแลว้ และอาจมกีารลงทนุบางสว่น
ในตลาดเกดิใหม ่(Emerging Market) โดยเฉพาะในภมูภิาคเอเชยี ซึง่การลงทนุใน
กองทนุอา้งองิ (Underlying Fund) อาจเป็นการลงทนุโดยตรงหรอืลงทนุผา่นนติบิคุคล
เฉพาะกจิ (Special Purpose Vehicles) ทีจั่ดตัง้ขึน้โดยผูจั้ดการกองทนุของ Private 
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Equity Fund ซึง่ผูจั้ดการกองทนุเหลา่นีม้แีนวโนม้ทีจ่ะเป็นบคุคลซึง่ไดรั้บการคัดเลอืก
จากผูจั้ดการพอรต์การลงทนุ (Portfolio Manager) และเป็นผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญในการ
ลงทนุนัน้ๆ 

ทัง้นี ้กองทนุยอ่ย KSF I จะลงทนุในกองทนุอา้งองิ (Underlying Fund) แตล่ะกองทนุ
อา้งองิ จะไมเ่กนิรอ้ยละ 30 ของ Capital Commitment  

กองทนุย่อย KSF I อาจนําเงนิลงทนุทีไ่ดรั้บชาํระแลว้จากผูล้งทนุ (Capital 
Contribution) ซึง่ยังไม่ไดนํ้าไปลงทนุในกองทนุอา้งองิ (Underlying Fund) ไปลงทนุ
ในสนิทรัพยส์ภาพคลอ่งระยะสัน้ ซึง่มแีนวโนม้วา่จะเป็นการลงทนุแบบรายวนั เพือ่รอการ
ลงทนุในกองทนุอา้งองิ (Underlying Fund) และ/หรอืเพือ่ใชช้าํระเป็นคา่ธรรมเนยีมการ
จัดการ หนีส้นิอืน่ๆ คา่ธรรมเนยีม และ/หรอืคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ หรอือาจนําไปจัดสรรใหก้บัผูถ้อื
หุน้จํากดัความรับผดิ (Limited Shareholder) ก็ได ้ทัง้นี ้เป็นไปตามดลุยพนิจิของ
หุน้สว่นทีไ่มจํ่ากัดความรับผดิ (General Partner)  

ทัง้นี ้กองทนุยอ่ย KSF I จะมรีะยะเวลาเขา้ลงทนุในกองทนุอา้งองิ (Underlying Fund) 
ภายใน 18 เดอืนนับจากวนัทีเ่รยีกเงนิลงทนุจากผูล้งทนุ 

การเพิม่สถานะการลงทุนในสนิทรพัยใ์หม้มีูลคา่สงูกวา่มูลคา่ทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุน (Leverage) 

กองทนุย่อย KSF I อาจทําการ leverage และ/หรอืทําธรุกรรมการกูย้มื ในกรณีทีก่องทนุ
อา้งองิ (Underlying Fund) มกีารเรยีกระดมทนุเป็นจํานวนเงนิทีเ่กนิกวา่จํานวนเงนิลงทนุ
ทัง้หมดทีก่องทนุยอ่ย KSF I จะเรยีกเก็บจากผูล้งทนุ (Over-Commitment) หรอืเพือ่
ชาํระเงนิในกรณีทีผู่ล้งทนุของกองทนุผดินัดชําระเงนิลงทนุทีต่กลงกนัไว ้โดยมมีลูคา่
สงูสดุไมเ่กนิ 150% ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุยอ่ย KSF I โดยอัตราสว่น
ดงักลา่วจะแบง่เป็นมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุที ่100% และสว่นเกนิ (leverage) จาก
การกูย้มื (Borrowings) สงูสดุที ่50% ภายใตว้ธิกีารคํานวณแบบ Commitment 
Method และ Gross Method ตามกฎหมายของสหภาพยโุรปเกีย่วกบั Alternative 
Investment Fund Manager ลงวนัที ่12 กรกฎาคม 2556  

คา่ธรรมเนยีม 
  

คา่ธรรมเนยีมของ LOIM PE K Investments 
คา่ธรรมเนยีมองคก์ร (Organisational Fee) : ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.50 ของ Capital 
Commitment ของกองทนุย่อย KSF I 
คา่ธรรมเนยีมของกองทุนยอ่ย KSF I 
- คา่ธรรมเนยีมการจัดการ (Management Fee) : ในชว่งระยะเวลาการลงทนุจะคดิใน
อตัรารอ้ยละ 0.75 ตอ่ปีของ Capital Commitment ของกองทนุย่อย KSF I และ
หลงัจากระยะเวลาการลงทนุจะคดิในอตัรารอ้ยละ 0.75 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิอง
กองทนุย่อย KSF I ทัง้นี ้จะตอ้งไมตํ่า่กวา่รอ้ยละ 0.30 ตอ่ปีของ Capital Commitment 
โดยจะชาํระใหก้ับหุน้สว่นไม่จํากดัความรับผดิ (General Partner) ปีละ 2 ครัง้ ในเดอืน
มถินุายน และธันวาคม  
- สว่นแบง่กําไรจากการลงทนุ (Carried Interest) : เมือ่กองทนุ K-GPE19A-UI ไดรั้บ
ผลตอบแทนทีค่าดหวงั (Hurdle Rate) จากการลงทนุในกองทนุย่อย KSF I ไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 8 ตอ่ปี หุน้สว่นไมจํ่ากัดความรับผดิ (General Partner) จะไดรั้บสว่นแบง่กําไรใน
อตัรารอ้ยละ 12.50 ของกําไรสว่นเกนิทนุ  
- คา่ใชจ้่ายในการจัดตัง้ ( Set-up Expenses) : ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.00 ของ Capital 
Commitment ของกองทนุย่อย KSF I เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในชว่งการจัดตัง้
กองทนุย่อย KSF I  
- คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้่ายอืน่ เชน่ คา่ใชจ้่ายในการดําเนนิการ คา่ธรรมเนยีมการฝาก
ทรัพยส์นิ คา่ธรรมเนยีมการตรวจสอบบญัช ีคา่ธรรมเนยีมทางกฎหมาย ซึง่อาจเกดิขึน้
ระหวา่งการดําเนนิการของกองทนุย่อย KSF I : ตามคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
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การจดัสรรผลตอบแทนและการชําระเงนิคนืของกองทนุยอ่ย KSF I (Distribution and Repayment Policy)  
หุน้สว่นไม่จํากดัความรับผดิ (General Partner) จะเป็นผูพ้จิารณาจัดสรรเงนิทีก่องทนุยอ่ย KSF I ไดรั้บจากกองทนุอา้งองิ 
(Underlying Fund) ใหก้บัผูถ้อืหุน้จํากดัความรับผดิ (Limited Shareholder) และหุน้สว่นไมจํ่ากัดความรับผดิ (General 
Partner) ตามสดัสว่น โดยเรยีงลําดับดงันี ้ 
1) ชาํระเงนิคนืใหก้ับผูถ้อืหุน้จํากดัความรับผดิ (Limited Shareholder) จนกวา่จํานวนเงนิสะสมทีผู่ถ้อืหุน้จํากดัความรับผดิ
ไดรั้บ (Cumulative Distributions) เทา่กับจํานวนเงนิทัง้หมดทีผู่ถ้อืหุน้จํากดัความรับผดิ (Limited Shareholder) ลงทนุ
ในกองทนุย่อย KSF I (Capital Commitment)  
2) เมือ่ชาํระเงนิคนืครบตามขอ้ 1) แลว้ หากยังมผีลตอบแทนสว่นเกนิ จะจัดสรรผลตอบแทนสว่นเกนิดงักลา่วใหก้บัผูถ้อืหุน้
จํากัดความรับผดิ (Limited Shareholder) จนกวา่จํานวนเงนิสะสมทีผู่ถ้อืหุน้จํากัดความรับผดิไดรั้บ (Cumulative 
Distributions) เทา่กับผลตอบแทนจากการลงทนุ ("Hurdle Rate") ทีร่อ้ยละ 8 ตอ่ปี โดยคํานวณจากกระแสเงนิสดทีจ่า่ย
ใหก้บัและไดรั้บจากกองทนุย่อย KSF I ตามหลักเกณฑท์ีกํ่าหนดไว ้ 
3) เมือ่จัดสรรเงนิครบตามขอ้ 2) แลว้ หากยังมผีลตอบแทนสว่นเกนิ จะจัดสรรผลตอบแทนสว่นเกนิดงักลา่วใหก้บัหุน้สว่น
ไมจํ่ากดัความรับผดิ (General Partner) จนกวา่หุน้สว่นไมจํ่ากดัความรับผดิ (General Partner) จะไดรั้บสว่นแบง่กําไร
จากการลงทนุ (Carried Interest) เทา่กับรอ้ยละ 12.5 ของผลรวมของจํานวนเงนิทีจั่ดสรรใหก้บัผูถ้อืหุน้จํากดัความรับผดิ 
(Limited Shareholder) ตามขอ้ 2) กบัจํานวนเงนิทีจั่ดสรรใหก้บัหุน้สว่นไมจํ่ากดัความรับผดิ (General Partner) ตามขอ้นี ้ 
4) เมือ่จัดสรรเงนิครบตามขอ้ 3) แลว้ หากยังมผีลตอบแทนสว่นเกนิ จะจัดสรรเงนิสว่นทีเ่หลอืในอัตรารอ้ยละ 12.5 ใหก้บั
หุน้สว่นไม่จํากดัความรับผดิ (General Partner) และในอัตรารอ้ยละ 87.5 ใหก้บัผูถ้อืหุน้จํากัดความรับผดิ (Limited 
Shareholder) (จํานวนเงนิทีหุ่น้สว่นไมจํ่ากดัความรับผดิ (General Partner) ไดรั้บตามขอ้ 3) และ 4) จะเรยีกรวมกนัวา่ 
"สว่นแบง่กําไรจากการลงทนุ (Carried Interest)")  
ทัง้นี ้หุน้สว่นไมจํ่ากัดความรับผดิ (General Partner) อาจไมจั่ดสรรเงนิไดไ้ปยังผูถ้อืหุน้จํากดัความรับผดิ(Limited 
Shareholder) โดยทนัทแีละมดีลุยพนิจิในการเลือ่นการจัดสรรเงนิดงักลา่วตามความเหมาะสม  

ตวัอยา่งข ัน้ตอนการจดัสรรผลตอบแทนและการชําระเงนิคนืของกองทุนยอ่ย KSF I  
ตวัเลขและขอ้มูลดงัตอ่ไปนี ้เป็นเพยีงตวัอย่างการคํานวณเพือ่ประกอบการอธบิายการจัดสรรผลตอบแทนและการชําระเงนิ
คนืกรณีทีก่องทนุยอ่ย KSF I ไมม่กีารตัง้เงนิสํารองเพือ่การบรหิารจัดการกองทนุยอ่ย KSF I ดงันัน้จงึมไิดเ้ป็นการรับประกนั
วา่ ตัวเลขในตารางเป็นผลการดําเนนิงานทีก่องทนุยอ่ย KSF I สามารถทําได ้และไมใ่ชผ่ลตอบแทนทีผู่ล้งทนุไดรั้บจรงิ  
- กองทนุ K-GPE19A-UI ลงทนุในกองทนุย่อย KSF I เป็นจํานวนเงนิ 100 ลา้นบาท  
- กองทนุย่อย KSF I ทยอยจา่ยคนืเงนิตน้และผลตอบแทนตลอดอายกุองทนุ รวมเป็นเงนิทัง้ส ิน้ 128 ลา้นบาท โดยมี
รายละเอยีด ดงันี้  

วนัที ่
งวดที่
คนืเงนิ 

กระแส
เงนิสด 
(ลบ.) 

IRR 

ผูไ้ดร้บัการจดัสรร 

หมายเหต ุ
K-GPE19A-UI 

General 
Partner 

(GP) 

31/05/2019   -100       เงนิลงทนุในกองทนุยอ่ย KSF I 

31/03/2020 1 5 -97.23% 5   กองทนุ K-GPE19A-UI ไดร้ับคนืเงนิตน้ 

30/06/2020 2 5 -90.50% 5   กองทนุ K-GPE19A-UI ไดร้ับคนืเงนิตน้ 

30/09/2020 3 5 -81.60% 5   กองทนุ K-GPE19A-UI ไดร้ับคนืเงนิตน้ 

31/12/2020 4 5 -72.09% 5   กองทนุ K-GPE19A-UI ไดร้ับคนืเงนิตน้ 

31/03/2021 5 20 -44.39% 20   กองทนุ K-GPE19A-UI ไดร้ับคนืเงนิตน้ 

30/06/2021 6 10 -34.01% 10   กองทนุ K-GPE19A-UI ไดร้ับคนืเงนิตน้ 

30/09/2021 7 20 -17.48% 20   กองทนุ K-GPE19A-UI ไดร้ับคนืเงนิตน้ 

31/12/2021 8 30 0.00% 30   กองทนุ K-GPE19A-UI ไดร้ับคนืเงนิตน้ครบ 100 ลบ. 
30/06/2022 9 10 4.54% 10  กองทนุ K-GPE19A-UI จะไดเ้งนิจนกวา่ IRR จะเทา่กบั 

8% จงึจะเริม่แบง่ให ้GP งวดนี ้IRR ยังไมเ่กนิ 8% กองทนุ 
K-GPE19A-UI จงึไดร้ับเงนิทัง้หมด 

31/12/2022 10 8.85 8.00% 8.85  กองทนุ K-GPE19A-UI จะไดเ้งนิจนกวา่ IRR จะเทา่กบั 
8% จงึจะเริม่แบง่ให ้GP งวดนี ้IRR ยังไมเ่กนิ 8% กองทนุ 
K-GPE19A-UI จงึไดร้ับเงนิทัง้หมด 

31/03/2023 11 2.5 8.88% - 2.50 งวดนี ้IRR มากกวา่ 8% ดงันัน้จะตอ้งเริม่แบง่เงนิให ้GP 
ดว้ย สดัสว่นทีแ่บง่ คอื ใหก้องทนุ K-GPE19A-UI  
87.50% ให ้GP 12.50% 

            

 - สําหรับงวดนี ้ถา้คํานวณที ่IRR เทา่กบั 8% กองทนุ K-
GPE19A-UI ควรจะไดร้ับเงนิ 18.85 ลบ. ซึง่กองทนุ K-
GPE19A-UI ไดร้ับไปแลว้ในงวดที ่9 และงวดที ่10 
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 - ซึง่เงนิทีก่องทนุ K-GPE19A-UI ไดร้ับไปแลว้ 18.85 
ลบ. คดิเป็น 87.50% ดงันัน้สว่นของ GP ที ่12.50% คดิ
เป็นเงนิ 2.69 ลบ. 

             - ดงันัน้เงนิ 2.5 ลบ.ของงวดนีจ้ะเป็นของ GP ทัง้หมด 
31/05/2024 12 6.65 10.86% 5.65 1 เงนิทีไ่ดค้นืตัง้แตง่วดที ่1 ถงึงวดที ่12 รวมเป็นเงนิ 128 

ลบ. คดิเป็นเงนิตน้ 100 ลบ. สว่นแบง่กําไร 28 ลบ. ซึง่จะ
คํานวณการแบง่เงนิ 28 ลบ.ดงันี ้
 - ในงวดนี ้ถา้คํานวณที ่IRR เทา่กบั 8% กองทนุ K-
GPE19A-UI ควรจะไดร้ับเงนิ 18.62 ลบ. ซึง่เงนิจํานวนนี้
คดิเป็น 87.50% ดงันัน้สว่นของ GP ที ่12.50% คดิเป็น
เงนิ 2.66 ลบ. 
 - เมือ่แบง่ใหก้องทนุ K-GPE19A-UI 18.62 ลบ. และ GP 
2.66 ลบ.แลว้ ยังมเีงนิเหลอือกี 6.72 ลบ. (28 - 18.62 - 
2.66 = 6.72) ก็จะแบง่ใหก้องทนุ K-GPE19A-UI  
87.50% คดิเป็นเงนิ 5.88 ลบ. และให ้GP 12.50% คดิ
เป็นเงนิ 0.84 ลบ. 
 - ดงันัน้ กองทนุ K-GPE19A-UI ควรจะไดร้ับสว่นแบง่กําไร
ทัง้สิน้ 24.50 ลบ. (18.62 + 5.88 = 24.50) ซึง่ไดไ้ปแลว้
จากงวดที ่9 และ 10 เป็นจํานวน 18.85 ลบ. ดงันัน้จะไดร้ับ
เงนิอกี 5.65 ลบ. 
 - GP ควรจะไดร้ับสว่นแบง่กําไรทัง้สิน้ 3.50 ลบ. (2.66 + 
0.84 = 3.50) ซึง่ไดไ้ปแลว้จากงวดที ่11 เป็นจํานวน 2.50 
ลบ. ดงันัน้จะไดร้ับเงนิอกี 1 ลบ. 
สรปุเงนิทีไ่ดค้นืตัง้แตง่วดที ่1 ถงึงวดที ่12 
 - กองทนุ K-GPE19A-UI ไดเ้งนิทัง้สิน้ 124.50 ลบ. (เงนิ
ตน้ 100 ลบ. สว่นแบง่กําไร 24.50 ลบ.) 
 - GP ไดเ้งนิสว่นแบง่กําไรทัง้สิน้ 3.50 ลบ. 

            

            

            

            

            

หมายเหต ุ 
เงนิสาํรองเพือ่การบรหิารจัดการกองทนุย่อย KSF I คอื เงนิทีหุ่น้สว่นไมจํ่ากดัความรับผดิ (General Partner) พจิารณากนั
ไวส้าํหรับใชเ้พือ่วตัถปุระสงคต์า่งๆ เชน่ เพือ่การลงทนุเพิม่เตมิ เพือ่ชาํระคา่ใชจ้่ายหรอืภาระผกูพันตา่งๆ ของกองทนุ KSF 
I หรอือาจใชเ้พือ่วัตถปุระสงคโ์ดยชอบอืน่ใด ซึง่การตัง้เงนิสํารองดงักลา่วจะมผีลกระทบกบักระแสเงนิสดทีผู่ล้งทนุจะ
ทยอยไดรั้บระหวา่งอายุกองทนุ อาจทําใหผู้ล้งทนุไดรั้บผลตอบแทนตํา่กวา่กรณีทีไ่มม่กีารตัง้เงนิสาํรองได ้ 

ปจัจยัความเสีย่งของกองทุน  

ผูส้นใจลงทนุควรพจิารณาปัจจัยความเสีย่งตา่ง ๆ ในขอ้ 20 ของโครงการจัดการกองทนุ กอ่นทีจ่ะลงทนุในกองทนุ โดย
ปัจจัยความเสีย่งดงักลา่วอาจไมค่รอบคลมุความเสีย่งทัง้หมดจากกบัการลงทนุในกองทนุ  

3.12. รายละเอยีดการลงทนุในตา่งประเทศ :  

ลงทนุในตา่งประเทศไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  
 
3.13. ประเภทของหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุ :  
 
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในประเทศ :  

บรษัิทจัดการจะลงทนุหรอืแสวงหาประโยชนเ์ฉพาะจากหลักทรัพย ์ทรัพยส์นิอืน่ หรอืหาดอกผลโดยวธิอีืน่อยา่งใดอย่าง
หนึง่หรอืหลายอยา่งตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดงัตอ่ไปนี ้
เวน้แตใ่นกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอื
เพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่  
 
สว่นที ่1 : ประเภทและคณุสมบตัขิองตราสารทางการเงนิทัว่ไป  
1. ประเภทของตราสาร ไดแ้ก ่ 
1.1 ตราสารทนุ  
1.1.1 หุน้  
1.1.2 ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (share warrants)  
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1.1.3 ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable Subscription Right หรอื TSR)  
1.1.4 ใบแสดงสทิธใินผลประโยชนท์ีม่สีนิคา้ ตวัแปร หรอืหลักทรัพยอ์า้งองิ (underlying) เป็นหุน้หรอื share warrants  
1.1.5 ตราสารทนุอืน่ทีม่ลีักษณะทํานองเดยีวกับตราสารทนุตามขอ้ 1.1.1 - 1.1.4 ตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนดเพิม่เตมิ  
 
1.2 ตราสารหนี ้ 
1.2.1 พันธบตัร  
1.2.2 ตัว๋เงนิคลงั  
1.2.3 หุน้กู ้(ไมร่วมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพันธ ์และตราสาร Basel III)  
1.2.4 ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchangeหรอื B/E)  
1.2.5 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Noteหรอื P/N)  
1.2.6 ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้ 
1.2.7 ใบแสดงสทิธใินผลประโยชนท์ีม่ ีunderlying เป็นพันธบตัรหรอืหุน้กู ้ 
1.2.8 ตราสารหนีอ้ืน่ทีม่ลีกัษณะทํานองเดยีวกับตราสารหนีต้ามขอ้ 1.2.1 - 1.2.7 ตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนดเพิม่เตมิ  
 
1.3 ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ (ไมร่วมตราสาร Basel III)  
1.4 ตราสาร Basel III  
1.5 ใบสําคญัแสดงสทิธอินุพันธ ์(Derivative Warrants หรอื D/W)  
1.6 SN (Structure Notes)  
 
สว่นที ่2 : ทรัพยส์นิประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  
 
สว่นที ่3 : ทรัพยส์นิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก  
 
สว่นที ่4 : ธรุกรรมประเภทการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (reverse repo)  
 
สว่นที ่5 : ธรุกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรัพย ์(securities lending)  
 
สว่นที ่6 : ธรุกรรมประเภท derivatives  
 
สว่นที ่7 : ทรัพยส์นิประเภทหน่วย private equity  
 
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในตา่งประเทศ :  

บรษัิทจัดการจะลงทนุหรอืแสวงหาประโยชนเ์ฉพาะจากหลักทรัพย ์ทรัพยส์นิอืน่ หรอืหาดอกผลโดยวธิอีืน่อยา่งใดอย่าง
หนึง่หรอืหลายอยา่งตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดงัตอ่ไปนี ้
เวน้แตใ่นกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอื
เพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่    
 
สว่นที ่1 : ประเภทและคณุสมบตัขิองตราสารทางการเงนิตา่งประเทศทัว่ไป  
1. ประเภทของตราสาร ไดแ้ก ่ 
1.1 ตราสารทนุตา่งประเทศ  
1.1.1 หุน้  
1.1.2 ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (share warrants)  
1.1.3 ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable Subscription Right หรอื TSR)  
1.1.4 ใบแสดงสทิธใินผลประโยชนท์ีม่สีนิคา้ ตวัแปร หรอืหลักทรัพยอ์า้งองิ (underlying) เป็นหุน้หรอื share warrants  
1.1.5 ตราสารทนุอืน่ทีม่ลีักษณะทํานองเดยีวกับตราสารทนุตามขอ้ 1.1.1 - 1.1.4 ตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนดเพิม่เตมิ  
 
1.2 ตราสารหนีต้า่งประเทศ  
1.2.1 พันธบตัร  
1.2.2 ตัว๋เงนิคลงั  
1.2.3 หุน้กู ้(ไมร่วมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพันธ ์และตราสาร Basel III)  
1.2.4 ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchangeหรอื B/E)  
1.2.5 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Noteหรอื P/N)  
1.2.6 ใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้ 
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1.2.7 ใบแสดงสทิธใินผลประโยชนท์ีม่ ีunderlying เป็นพันธบตัรหรอืหุน้กู ้ 
1.2.8 ตราสารหนีอ้ืน่ทีม่ลีกัษณะทํานองเดยีวกับตราสารหนีต้ามขอ้ 1.2.1 - 1.2.7 ตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนดเพิม่เตมิ  
1.3 ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุตา่งประเทศ (ไมร่วมตราสาร Basel III)  
1.4 ตราสาร Basel III  
1.5 ใบสําคญัแสดงสทิธอินุพันธต์า่งประเทศ (Derivative Warrants หรอื D/W)  
1.6 SN (Structure Notes)  
 
สว่นที ่2 : ทรัพยส์นิประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  
 
สว่นที ่3 : ทรัพยส์นิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก  
 
สว่นที ่4 : ธรุกรรมประเภทการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (reverse repo)  
 
สว่นที ่5 : ธรุกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรัพย ์(securities lending)  
 
สว่นที ่6 : ธรุกรรมประเภท derivatives ตามหลกัเกณฑก์ารลงทนุดงันี้  
 
สว่นที ่7 : ทรัพยส์นิประเภทหน่วย private equity  
 
3.14. อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวม :  
 
อตัราสว่นการลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวมในประเทศและตา่งประเทศ :  

บรษัิทจัดการจะลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่หลกัทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืหาดอกผลโดยวธิอีืน่เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวม 
ตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดงัตอ่ไปนี ้ในกรณีที่
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลงอัตราสว่นการลงทนุ บรษัิทจัดการจะลงทนุใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

สว่นที ่1 : อตัราสว่นการลงทนุทีคํ่านวณตามประเภททรพัยส์นิ (product limit)  

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 
1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีน่ติบิคุคลตาม

กฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาในตา่งประเทศของนติบิคุคลดังกลา่ว) 
เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย หรอืคูส่ญัญา ดงันี ้
1.1 ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ 
1.2 ธพ. 
1.3 บง. 
1.4 บค. 
1.5 บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั 

(ไมร่วมถงึทรัพยส์นิที ่MF ไดรั้บโอนกรรมสทิธิม์าจากคูส่ญัญาตาม 
reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives)  

- รวมกนัไมเ่กนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัช ี
เวน้แตเ่ป็น MF ทีม่อีายโุครงการ < 1 ปี 
ใหเ้ฉลีย่ตามรอบอายุกองทนุ 

- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้ับ MF ทีอ่ายุ
กองทนุ คงเหลอื < 6 เดอืน ทัง้นี ้
เฉพาะ MF ทีม่อีายโุครงการ > 1 ปี  
 

  

2 หน่วย private equity ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

3 ธรุกรรมดงันี ้

3.1 derivatives ดงันี ้

3.1.1 การเขา้ทําธรุกรรม derivatives ทีม่วีัตถปุระสงคเ์พือ่การ
ลดความเสีย่ง (hedging) 

ไมเ่กนิมลูคา่ความเสีย่งทีม่อียู ่

3.1.2 การเขา้ทําธรุกรรม derivatives ทีม่ใิชเ่พือ่การลดความ
เสีย่ง (non-hedging) 

global exposure limit 
กรณีกองทนุไมม่กีารลงทนุแบบซบัซอ้น 

จํากัด net exposure ทีเ่กดิจากการ 
ลงทนุใน derivatives โดยตอ้งไมเ่กนิ 

100% ของ NAV 
3.2 การกูย้มืเงนิหรอืการทํา repo เพือ่ประโยชนใ์นการจัดการลงทนุ 
  

ไมเ่กนิ 50% 
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หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การดําเนนิงานของกองทนุ ไมม่ขีอ้กําหนด
เกีย่วกบั product limit 

ทัง้นี ้การคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและอตัราสว่นการลงทนุ ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาด
ทนุวา่ดว้ยการลงทนุของกองทนุ และ/หรอื ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  
 
สว่นที ่2 การดําเนนิการเมือ่การลงทุนไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีกํ่าหนด  
(1) ในกรณีทีก่องทนุมกีารลงทนุเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีกํ่าหนด แตต่อ่มาทรัพยส์นิทีล่งทนุมคีณุสมบัตทิีเ่ปลีย่นแปลงไป
จนเป็นเหตใุหข้าดคณุสมบตัใินการเป็นทรัพยส์นิทีก่องทนุสามารถลงทนุไดอ้กีตอ่ไป บรษัิทจัดการตอ้งดําเนนิการ
ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1.1) จัดทํารายงานโดยระบรุายละเอยีดเกีย่วกับชือ่ จํานวน อัตราสว่นการลงทนุและวนัทีท่รัพยส์นิขาดคณุสมบตั ิและ
จัดสง่รายงานตอ่สาํนักงาน รวมทัง้จัดสง่ตอ่ผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทําการถัดจากวนัทีเ่กดิกรณีดงักลา่ว ตลอดจน
จัดเก็บสาํเนารายงานไวท้ีบ่รษัิทจัดการ  
(1.2) จําหน่ายทรัพยส์นิทีข่าดคณุสมบัตภิายในโอกาสแรกโดยคํานงึถงึประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นสาํคัญ แตต่อ้งไมเ่กนิกวา่ 
90 วนันับแตว่นัทีท่รัพยส์นินัน้ขาดคณุสมบตั ิเวน้แตเ่ป็นกรณีตามขอ้ (4) ในสว่นที ่2 การดําเนนิการเมือ่การลงทนุไมเ่ป็นไป
ตามหลกัเกณฑท์ีกํ่าหนด  
(1.3) เมือ่บรษัิทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพยส์นิทีข่าดคณุสมบตั ิหรอืทรัพยส์นิทีข่าดคณุสมบตัมิคีณุสมบตัเิปลีย่นแปลง
ไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีกํ่าหนดแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งจัดทํารายงานขอ้มูลเกีย่วกับชือ่ จํานวน อัตราสว่นการลงทนุ
ในทรัพยส์นิดงักลา่ว รวมถงึวนัทีไ่ดจํ้าหน่ายทรัพยส์นินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รัพยส์นิมกีารเปลีย่นแปลงคณุสมบตั ิแลว้แต่
กรณี และใหจั้ดสง่รายงานตอ่สํานักงาน รวมทัง้จัดสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน ์ภายในวนัทําการถัดจากวนัทีเ่กดิกรณีดงักลา่ว  
 
(2) ในกรณีทีท่รัพยส์นิในขณะทีก่องทนุมกีารลงทนุเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุทีกํ่าหนด แตต่อ่มาการลงทนุไมเ่ป็นไป
ตามอตัราสว่นการลงทนุเป็นเวลา 5 วนัทําการตดิตอ่กนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทนุเพิม่ บรษัิทจัดการตอ้งดําเนนิการ
ดงัตอ่ไปนี ้ 
(2.1) จัดทํารายงานโดยระบรุายละเอยีดเกีย่วกับประเภท จํานวน อตัราสว่นการลงทนุและวนัทีก่ารลงทนุไมเ่ป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทนุ และจัดสง่รายงานตอ่สํานักงานและผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใน 3 วนัทําการนับแตว่นัครบระยะเวลา
ดงักลา่ว ตลอดจนจัดเก็บสาํเนารายงานไวท้ีบ่รษัิทจัดการ  
(2.2) ไมล่งทนุเพิม่เตมิในทรัพยส์นิทีเ่กนิอัตราสว่นการลงทนุจนกวา่จะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุที่
กําหนด  
(2.3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุทีกํ่าหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานงึถงึประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นสาํคัญ แต่
ตอ้งไมเ่กนิระยะเวลาดงันี ้เวน้แตเ่ป็นกรณีขอ้ (4) ในสว่นที ่2 การดําเนนิการเมือ่การลงทนุไมเ่ป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่
กําหนด  
(ก) 30 วนันับแตว่นัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่มเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุทีคํ่านวณตามประเภททรัพยส์นิ 
สาํหรับการลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ตั๋วแลกเงนิหรอืตั๋วสญัญาใชเ้งนิ  
(ข) 90 วนันับแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว สาํหรับกรณีอืน่ใดนอกเหนอืจากกรณีตาม (2.3) (ก) ในสว่นที ่2 การดําเนนิการ
เมือ่การลงทนุไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีกํ่าหนด 
(2.4) เมือ่บรษัิทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุทีกํ่าหนดแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งจัดทํารายงาน
ขอ้มลูเกีย่วกบัชือ่ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุในทรัพยส์นิดงักลา่ว รวมถงึวนัทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการ
ลงทนุ แลว้แตก่รณี และจัดสง่รายงานตอ่สาํนักงาน  รวมทัง้จัดสง่ตอ่ผูด้แูลผลประโยชน ์ภายในวนัทําการถัดจากวนัทีม่กีาร
แกไ้ขจนเป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุนัน้  
 
(3) ในกรณีทีก่องทนุมกีารลงทนุเป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุทีกํ่าหนดแตต่อ่มามกีรณีดงัตอ่ไปนี ้จนเป็นเหตใุหไ้ม่
เป็นไปตามอัตราสว่นการลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ (2) ในสว่นที ่3 การดําเนนิการเมือ่การลงทนุไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑท์ีกํ่าหนด โดยอนุโลม  
(3.1) กรณีทีก่องทนุมกีารลงทนุหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรัพยต์ามสดัสว่นทีม่อียูเ่ดมินัน้  
(3.2) กรณีทีก่องทนุไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการบรจิาค  
 
(4) ในกรณีทีม่เีหตสุดุวสิยัหรอืเหตจํุาเป็นอืน่ใดทําใหบ้รษัิทจัดการไมส่ามารถดําเนนิการแกไ้ขเพือ่ใหก้ารลงทนุเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีกํ่าหนดในขอ้ (1)(1.2) หรอืขอ้ (2) (2.3)(ข) ในสว่นที ่3 การดําเนนิการเมือ่การลงทนุไมเ่ป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีกํ่าหนด หรอืบรษัิทจัดการมคีวามเห็นวา่การดําเนนิการดงักลา่วจะไมเ่ป็นประโยชนต์อ่ผูล้งทนุ บรษัิทจัดการ
สามารถใชด้ลุยพนิจิดําเนนิการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งคํานงึถงึประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นสําคญั และตอ้งสง่รายงาน
เกีย่วกบัการดําเนนิการของบรษัิทจัดการในเรือ่งดงักลา่วตอ่สํานักงาน ผูถ้อืหน่วยลงทนุและผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุ
รวม กอ่นครบระยะเวลาทีต่อ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑด์งักลา่ว ทัง้นี ้ในการจัดสง่รายงานดงักลา่วใหก้บัผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ บรษัิทจัดการสามารถดําเนนิการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการแทนได ้
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4. การแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ (Class of Unit) :  
 
4.1. การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ : ไมม่ ี 
 
4.2. ประเภทการแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ : ไมม่ ี 
 
4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ) :  

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
5. การเสนอขายหนว่ยลงทุนคร ัง้แรก :  
5.1. ชอ่งทางการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

- บรษัิทจัดการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
 
5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

บรษัิทจัดการสงวนสทิธใินการเสนอขายหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ล้งทนุสถาบนัและผูล้งทนุรายใหญพ่เิศษเทา่นัน้ในราคาเสนอ
ขายหน่วยลงทนุและตามระยะเวลาเสนอขายทีร่ะบใุนหนังสอืชีช้วน โดยบรษัิทจัดการจะเสนอขายเองและเสนอขายผา่น
ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้หากมกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครบตามจํานวนเงนิทนุจดทะเบยีนกอ่นสิน้สดุระยะเวลา
เสนอขาย บรษัิทจัดการสามารถปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุได ้โดยปิดประกาศทีส่ํานักงานของบรษัิทจัดการและ
ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทนุ  
อยา่งไรก็ตาม บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะไมเ่สนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุกับหรอืเพือ่ประโยชนข์องประเทศ
สหรัฐอเมรกิา พลเมอืงสหรัฐอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถี ิน่ฐานอยูใ่นสหรัฐอเมรกิา หรอืบคุคลซึง่โดยปกตมิถีิน่ทีอ่ยูใ่นสหรัฐอเมรกิา 
รวมถงึกองทรัพยส์นิของบคุคลดงักลา่วและบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จัดใหม้ขี ึน้และดําเนนิกจิกรรมในสหรัฐอเมรกิา  
 
5.2.1 วธิกีารขอรับหนังสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทนุ  
ผูส้นใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถขอรับหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคัญทีผู่ล้งทนุควรทราบและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไดท้ีบ่รษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทนุทกุวนัทําการในระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก
สาํหรับผูล้งทนุทียั่งไมเ่คยมบีัญชกีองทนุ จะตอ้งเปิดบญัชกีองทนุโดยกรอกรายละเอยีดและขอ้ความตา่ง ๆ ในคําขอเปิด
บญัชกีองทนุพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชกีองทนุ  
 
5.2.2 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบญัช ี 
กรณีบคุคลธรรมดา : สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน ซึง่ลงนามรับรองความถกูตอ้ง  
กรณีนติบิคุคล :  
(ก) สําเนาหนังสอืรับรองกระทรวงพาณชิย ์ 
(ข) สาํเนาหนังสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท  
(ค) ตวัอยา่งลายมอืชือ่ผูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิคุคลและเงือ่นไขการลงนาม  
(ง) สาํเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิคุคล  
ซึง่ลงนามรับรองความถกูตอ้ง  
 
5.2.3 วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
ผูส้นใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไดด้ว้ยตนเองกบับรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทนุ 
โดยกรอกรายละเอยีดและขอ้ความตา่ง ๆ ในคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเพือ่แสดงความจํานงในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยระบุ
รายละเอยีดตา่ง ๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน  
5.2.4 การรับชําระและการเก็บรักษาเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  
ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุตอ้งชาํระคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนทีร่ะบไุวใ้นคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยชําระเป็นเงนิสด หรอื
เชค็ ดราฟต ์คําสัง่จา่ยเงนิหรอืวธิอีืน่ใด โดยในกรณีทีส่ัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรษัิทจัดการ ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุตอ้งขดี
คร่อมเฉพาะสัง่จา่ยเพือ่เขา้บัญชเีงนิฝากกระแสรายวนัในนาม "บญัชจีองซือ้กองทนุ บลจ. กสกิรไทย" ทีบ่รษัิทจัดการได ้
เปิดไวก้ับ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรอียธุยา จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
ยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) หรอืธนาคารซติีแ้บงก ์ 
กรณีทีส่ัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่น ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจชําระเป็นเงนิสด หรอืเชค็ 
ดราฟต ์คําสัง่จา่ยเงนิ การหักบัญชเีงนิฝากธนาคาร หรอืวธิอีืน่ใดทีธ่นาคารสามารถเรยีกเก็บเงนิไดท้นัท ีและขดีคร่อม
เฉพาะสัง่จ่ายเพือ่เขา้บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนัในนามกองทนุ  
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กรณีทีส่ัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทนุรายอืน่ ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจชาํระเป็นเงนิสด หรอืเชค็ 
ดราฟต ์คําสัง่จา่ยเงนิ หรอืวธิอีืน่ใด โดยผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุตอ้งขดีคร่อมเฉพาะสัง่จา่ยเพือ่เขา้บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั
ในนาม "บญัชจีองซือ้กองทนุ บลจ. กสกิรไทย" ทีบ่รษัิทจัดการไดเ้ปิดไวก้ับ ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย ์
จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรอียธุยา จํากดั (มหาชน) ธนาคารยโูอบ ีจํากัด (มหาชน) หรอืธนาคารซติีแ้บงก ์ 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับปรุงเปลีย่นแปลงขอ้มลูเกีย่วกับบญัชรัีบชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว โดยไมถ่อืวา่
ปฏบิตัผิดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ  
กรณีทีผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยวธิอีืน่ใดทีม่ใิชเ่งนิสด ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งลงวนัทีใ่หบ้รษัิท
จัดการสามารถเรยีกเก็บเงนิไดภ้ายในวนัทําการถัดจากวนัสดุทา้ยของระยะเวลาเสนอขาย  
 
5.2.5 เงือ่นไขการขายหน่วยลงทนุ  
การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เมือ่บรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทนุไดรั้บเงนิคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
และไดทํ้ารายการขายหน่วยลงทนุแลว้ เพือ่ใหบ้รษัิทจัดการทําการจัดสรรหน่วยลงทนุได ้ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไมส่ามารถ
ยกเลกิคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได ้เวน้แตไ่ดรั้บอนุญาตจากบรษัิทจัดการเป็นกรณีพเิศษ  
กองทนุสงวนสทิธทิีจ่ะไมเ่สนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุกับหรอืเพือ่ประโยชนข์องประเทศสหรัฐอเมรกิา พลเมอืง
สหรัฐอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถี ิน่ฐานอยูใ่นสหรัฐอเมรกิา หรอืบคุคลซึง่โดยปกตมิถีิน่ทีอ่ยูใ่นสหรัฐอเมรกิา รวมถงึกองทรัพยส์นิ
ของบคุคลดงักลา่วและบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จัดใหม้ขี ึน้และดําเนนิกจิกรรมในสหรัฐอเมรกิา  
อยา่งไรก็ตาม บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไดพ้จิารณาแลว้เห็น
วา่การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในกรณีดงักลา่วมผีลกระทบตอ่ชือ่เสยีงหรอืตอ่ความรับผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษัิท
จัดการ หรอืมผีลกระทบในอนาคตตอ่การลงทนุของกองทนุหรอืตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ รวมถงึกรณีทีเ่มือ่บรษัิทจัดการพบวา่
บรษัิทจัดการจะไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและ Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้หรอืผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุมไิดม้ลีกัษณะตามบทนยิามของผูล้งทนุสถาบนั 
หรอืผูล้งทนุรายใหญพ่เิศษ ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  
ในการชาํระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งชําระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้จํานวนดว้ยเงนิ ยกเวน้กรณีผูถ้อื
หน่วยลงทนุขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอืน่ทีบ่รษัิทจัดการเป็นผูรั้บผดิชอบดําเนนิการ เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุของ
กองทนุ บรษัิทจัดการอาจดําเนนิการใหม้กีารหักกลบกนัได ้ 
 
5.2.6 วธิกีารจัดสรรหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
หลงัจากสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหรอืปิดการเสนอขายแลว้ บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
โดยคํานวณจากจํานวนเงนิทีไ่ดรั้บชาํระหารดว้ยราคาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกโดยจํานวนหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บจัดสรร
จะคํานวณเป็นทศนยิม 4 ตําแหน่ง โดยตดัทศนยิมตําแหน่งที ่5 ทิง้  
กรณีทีผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระคา่สัง่ซือ้เป็นเชค็ ดราฟต ์คําสัง่จา่ยเงนิ หรอืวธิอีืน่ใด บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุ
ใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ เมือ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทนุสามารถเรยีกเก็บเงนิจากเช็ค ดราฟต ์คําสัง่
จา่ยเงนิ หรอืวธิกีารอืน่ใดไดเ้รยีบรอ้ยแลว้และวนัทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บเงนิคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วตอ้งเป็นวนัทีอ่ยูใ่น
ระหวา่งระยะเวลาเสนอขาย  
ในกรณีทีจํ่านวนเงนิทีร่ะบใุนคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมต่รงกับจํานวนเงนิทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บชําระบรษัิทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทนุใหต้ามจํานวนเงนิทีไ่ดรั้บชาํระเป็นเกณฑ ์ 
ในกรณีทีม่กีารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเกนิกวา่มูลคา่โครงการทีจ่ดทะเบยีนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษัิทจัดการจะ
จัดสรรหน่วยลงทนุตามเกณฑว์รรคหนึง่และวรรคสองของขอ้นี้ โดยใชห้ลกัการ "สัง่ซือ้กอ่นไดก้อ่น" ตามวนัและเวลาที่
ไดรั้บคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มกันและมหีน่วยลงทนุไมเ่พยีงพอตอ่การจัดสรร บรษัิทจัดการจะ
จัดสรรจํานวนหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วตามสดัสว่นจํานวนหน่วยลงทนุทีส่ัง่ซือ้ (Pro Rata) ใหแ้กผู่ ้
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มกนันัน้  
อยา่งไรก็ตาม บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการจัดสรรหน่วยลงทนุ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่การ
จัดสรรในกรณีดงักลา่ว อยา่งไรก็ตาม บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการจัดสรรหน่วยลงทนุ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการได ้
พจิารณาแลว้เห็นวา่การจัดสรรในกรณีดงักลา่ว จะทําใหก้ารถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดเกนิ
ขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทนุเวน้แตเ่ขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ เรือ่ง หลกัเกณฑเ์กีย่วกบั
ขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ หรอืมผีลกระทบตอ่การลงทนุของกองทนุหรอืตอ่ผู ้
ถอืหน่วยลงทนุ หรอืตอ่ชือ่เสยีง หรอืตอ่ความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการโดยไมจํ่าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซือ้
หน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้หรอืมผีลกระทบตอ่ชือ่เสยีง หรอืตอ่ความรับผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษัิทจัดการ 
หรอืมผีลกระทบตอ่การลงทนุของกองทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุรวมถงึกรณีทีเ่มือ่บรษัิทจัดการพบวา่บรษัิทจัดการจะไม่
สามารถปฏบิตัหินา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิและ Foreign Account Tax 
Compliance Act (FATCA) ได ้หรอืผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุมไิดม้ลีกัษณะตามบทนยิามของผูล้งทนุสถาบนั หรอืผูล้งทนุราย
ใหญพ่เิศษ ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้  
 
5.2.7 การคนืเงนิคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
เมือ่ส ิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายแลว้หากปรากฏวา่บรษัิทจัดการไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ท้ ีไ่ดรั้บการเสนอ
ขายหน่วยลงทนุไดถ้งึ 35 ราย หรอืในกรณีทีม่กีารจัดสรรหน่วยลงทนุใหแ้กบ่คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดเกนิกวา่หนึง่
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ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษัิทจัดการจะยตุกิารจําหน่ายหน่วยลงทนุและจะคนืเงนิคา่สัง่ซือ้
หน่วยลงทนุและผลประโยชนใ์ด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดรั้บจากการจําหน่ายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้ โดยการโอน
เงนิหรอืชาํระเป็นเชค็ตามทีผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุระบไุวใ้นคําขอเปิดบญัชภีายใน 1 เดอืน นับตัง้แตว่นัถัดจากวนัสิน้สดุ
ระยะเวลาเสนอขาย หากบรษัิทจัดการไม่สามารถคนืเงนิคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชนภ์ายในกําหนดเวลาดงักลา่ว
ไดอ้นัเนื่องมาจากความผดิพลาดของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะชาํระดอกเบีย้ในอตัราไม่ตํา่กวา่รอ้ยละ 7.50 ตอ่ปี 
นับตัง้แตว่นัถัดจากวนัทีค่รบกําหนดระยะเวลา 1 เดอืนใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ย ทัง้นี ้เวน้แตส่ํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. จะพจิารณาผ่อนผัน หรอืสัง่การเป็นอย่างอืน่  
ในกรณีทีผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นในกรณีอืน่นอกเหนอืจากกรณี
ขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะดําเนนิการคนืเงนิสว่นทีไ่ม่ไดรั้บการจัดสรรพรอ้มผลประโยชนใ์ดๆ ทีเ่กดิขึน้ (ถา้ม)ี ใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้
หน่วยลงทนุ โดยการโอนเงนิหรอืชาํระเป็นเช็คตามทีผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุระบไุวใ้นคําขอเปิดบัญชภีายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่
วนัถัดจากวนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขาย  
 
6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก :  
 
6.1. ชอ่งทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

-  
 
6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

บรษัิทจัดการมไิดเ้สนอขายหน่วยลงทนุภายหลงัระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก เนือ่งจากเป็นการเสนอขายครัง้
เดยีว และนําเงนิไปลงทนุตามจํานวนทีข่ายหน่วยลงทนุไดเ้ทา่นัน้  
 
6.3. การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ :  

ไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้  
 
7. การรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ :  
 
7.1. ชอ่งทางการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

- บรษัิทจัดการ 
 
7.2. รายละเอยีดชอ่งทางการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

 
7.3. วธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

- แบบอัตโนมัต ิ
 
7.4. รายละเอยีดวธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

1. บรษัิทจัดการถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุไดต้กลงสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัตติามเงือ่นไขทีบ่รษัิทจัดการกําหนด 
ทัง้นี ้การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอตัโนมัตดิงักลา่วจะทําใหจํ้านวนหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะรายลดลง  
2. การพจิารณาจํานวนเงนิและการจ่ายเงนิคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุอัตโนมัตจิะขึน้อยู่กบัดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ ซึง่
บรษัิทจัดการจะดําเนนิการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอตัโนมัตจิากเงนิสดรับทีไ่ดจ้ากเงนิปันผล กําไรสว่นเกนิจากการลงทนุ 
ดอกเบีย้ สว่นแบง่รายรับอืน่ใดหรอืจากเงนิตน้ของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิตามหัวขอ้ 3.13 หลงักนัเงนิสํารองสาํหรับ
คา่ใชจ้่ายของกองทนุ (ถา้ม)ี  
3. บรษัิทจัดการจะดําเนนิการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชี ือ่ปรากฏอยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุโดย
ขึน้อยู่กบัดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  
4. บรษัิทจัดการจะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วนัทําการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอัตโนมัตเิป็นเกณฑใ์นการ
คํานวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ และบรษัิทจัดการจะชาํระเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นคําขอเปิดบัญชี
กองทนุ  
ทัง้นี ้บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมดํ่าเนนิการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยอตัโนมัตใินกรณีทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาเห็นวา่
การไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยอตัโนมัตคิรัง้นัน้ๆ เป็นประโยชนต์อ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ และ/หรอืหากมกีารผดินัดชําระ
ดอกเบีย้หรอืเงนิตน้ของหุน้กู ้พันธบตัร หรอืหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ของกองทนุ  
ผูส้ัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไม่สามารถยกเลกิคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุได ้เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะเห็นวา่เหมาะสมและจะ
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อนุญาตเป็นกรณีพเิศษสาํหรับผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุราย บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะเรยีกคนืสมดุบญัชแีสดงสทิธ ิในกรณีที่
บรษัิทจัดการปิดบญัชกีองทนุไมว่า่ดว้ยเหตใุด  
บรษัิทจัดการอาจยตุกิารเสนอขายหน่วยลงทนุในระหวา่งเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หรอืเลกิกองทนุเมือ่พจิารณาเห็นวา่
ไมส่ามารถลงทนุเพือ่ใหไ้ดผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสม หรอืสภาวะตลาดมกีารเปลีย่นแปลง หรอืไม่สามารถหาหลกัทรัพยห์รอื
ตราสารทีจ่ะลงทนุได ้และผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจไม่ไดรั้บผลตอบแทนตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร  
 
7.5. ระยะเวลาในการรับซือ้คนื :  เมือ่ส ิน้สดุอายโุครงการ  
 
7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรับซือ้คนื :  

 
7.7. การขายคนืหน่วยลงทนุ : ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้  
 
7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

การจัดสรรเงนิใหแ้กผู่ส้ัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ  
ยกเวน้ในกรณีตามขอ้ “การเลือ่นกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ” หรอื “การไมข่าย
หรอืไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ" หรอื "การหยดุรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ” บรษัิท
จัดการจะจัดสรรเงนิใหแ้กผู่ส้ัง่ขายคนื โดยคํานวณจากราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บการตกลง
ยนิยอมจากผูถ้อืหน่วยลงทนุใหรั้บซือ้คนืหน่วยลงทนุ ซึง่หากวนัดงักลา่วไมต่รงกบัวนัทําการ บรษัิทจัดการจะถอืวา่บรษัิท
จัดการไดรั้บการตกลงยนิยอมจากผูถ้อืหน่วยลงทนุใหข้ายคนืหน่วยลงทนุในวนัทําการวนัแรกถัดจากวนัดงักลา่ว  
บรษัิทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทนุทีส่ัง่ขายคนืสาํหรับผูท้ีข่ายคนืหน่วยลงทนุ โดยหารจํานวนเงนิทีส่ัง่ขายคนื
ทัง้หมด ดว้ยราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วนัทําการขายคนืนัน้ ทัง้นี ้จํานวนหน่วยลงทนุทีคํ่านวณไดจ้ะ
เป็นตวัเลขทศนยิม 4 ตําแหน่ง โดยตดัทศนยิมตําแหน่งที ่5 ทิง้  
การขายคนืหน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เมือ่บรษัิทจัดการ หรอืนายทะเบยีนไดต้รวจสอบแลว้วา่ผูส้ัง่ขายคนืมจํีานวนหน่วย
ลงทนุตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเพยีงพอกบัจํานวนหน่วยลงทนุทีส่ัง่ขายคนื  
บรษัิทจัดการจะจัดสรรเงนิใหแ้กผู่ส้ัง่ขายคนืตามการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุทีส่มบรูณ์ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขขา้งตน้เทา่ที่
บรษัิทจัดการสามารถรับซือ้คนืไดจ้ากจํานวนเงนิสดของกองทนุทีม่อียู่ขณะนัน้  
บรษัิทจัดการจะยกเลกิจํานวนหน่วยลงทนุทีรั่บซือ้คนืในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุในวนัทําการถัดจากวนัทําการรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุจํานวนนัน้  
 
7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

การชาํระเงนิคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีกํ่าหนดไวใ้นโครงการ บรษัิทจัดการจะชําระเงนิคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุใหแ้ก่
ผูข้ายคนืภายใน 15 วนัทําการนับแตว่นัทําการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยอตัโนมัต ิตามวธิทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุระบไุวใ้นคําขอ
เปิดบญัชกีองทนุ หรอืตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นโครงการ และ/หรอืวธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการยอมรับเพือ่อํานวยความ
สะดวกใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต เชน่ E-Wallet เป็นตน้ ทัง้นี ้กรณีทีบ่รษัิทจัดการจัดใหม้ชีอ่งทางการรับชําระเงนิคา่
ขายคนืเพิม่เตมิ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทราบลว่งหนา้ในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  
 
8. การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทุน :  
 
8.1. ชอ่งทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ :  

- บรษัิทจัดการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
 
8.2. รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

บรษัิทจัดการอาจเปิดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุได ้โดยจะแจง้ใหท้ราบในหนังสอืชีช้วนสว่นสรุป
ขอ้มลูสาํคัญ  
 
 
 
 
 
 

21



9. การชําระคา่รบัซือ้คนื สบัเปลีย่นหนว่ยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอืน่แทนเงนิ :  

กรณีบรษัิทจัดการไม่สามารถชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นเงนิ และจะชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพยห์รอื
ทรัพยส์นิอืน่แทน บรษัิทจัดการจะกําหนดขัน้ตอนการดําเนนิการตอ่ไป โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กอ่น และถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ โดยขัน้ตอนทีกํ่าหนดดงักลา่วตอ้ง
สามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ และเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทกุราย และบรษัิทจัดการจะตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทนุทกุรายทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั  
 
10. การเลือ่นกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหนว่ยลงทุนคนืแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทุน :  

บรษัิทจัดการอาจเลือ่นกําหนดการชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดม้คํีาสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดไดใ้นกรณีดงัตอ่ไปนี้  
(1) บรษัิทจัดการกองทนุรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีทีเ่ขา้เหตดุงัตอ่ไปนี ้โดย
ไดรั้บความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
(ก) มเีหตจํุาเป็นทําใหไ้ม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล หรอื  
(ข) มเีหตทุีทํ่าใหก้องทนุไม่ไดรั้บชาํระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทนุไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึง่เหตดุงักลา่วอยู่
นอกเหนอืการควบคมุของบรษัิทจัดการ  
(2) ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคํีาสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นหรอืในชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการพบวา่ ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ
ไมถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนยั์งไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
การเลือ่นกําหนดการชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุตามขา้งตน้ บรษัิทจัดการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้ 
(ก) เลือ่นกําหนดชําระคา่ขายคนืไดไ้มเ่กนิ 10 วนัทําการนับแตว่นัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมคํีาสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุนัน้ เวน้แต่
ไดรั้บการผอ่นผันจากสาํนักงาน  
(ข) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คํีาสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลือ่นกําหนดการชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ 
ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบเรือ่งดงักลา่วดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลนั  
(ค) แจง้การเลือ่นกําหนดชาํระคา่ขายคนื พรอ้มทัง้จัดสง่รายงานทีแ่สดงเหตผุลของการเลือ่น และหลักฐานการไดรั้บความ
เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนต์ามขอ้ (1) หรอืการรับรองขอ้มลูของผูด้แูลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ตอ่สาํนักงานโดย
พลนั ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ดําเนนิการแทนก็ได ้ 
(ง) ในระหวา่งการเลือ่นกําหนดชาํระคา่ขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทนุสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุในชว่งเวลาดงักลา่ว บรษัิท
จัดการจะรับซือ้คนืหน่วยลงทนุนัน้ โดยจะชาํระคา่ขายคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัทีส่ง่คําสัง่ขายคนืกอ่นหลงั  
 
11. การไมข่ายไมร่บัซือ้คนืไมส่บัเปลีย่นหนว่ยลงทุนตามส ัง่ :  

1. บรษัิทจัดการอาจไมข่าย ไม่รับซือ้คนื หรอืไมรั่บสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บไวแ้ลว้ หรอือาจหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุได ้ในกรณีทีป่รากฏ
เหตดุงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ตลาดหลกัทรัพยไ์มส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 
(2) บรษัิทจัดการกองทนุรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณใีดกรณีหนึง่ดงันี ้โดยไดรั้บ
ความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ ซึง่ใหก้ระทําไดไ้ม่เกนิ 1 วนัทําการ เวน้แตจ่ะไดรั้บการผ่อนผันเวลาดงักลา่วจาก
สาํนักงาน  
(ก) มเีหตจํุาเป็นทําใหไ้ม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล  
(ข) ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม  
(ค) มเีหตจํุาเป็นอืน่ใดเพือ่คุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
(3) กองทนุรวมไดล้งทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในตา่งประเทศ และมเีหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนีเ้กดิขึน้ ซึง่กอ่ใหเ้กดิ
ผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมนัียสาํคญั  
(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพยท์ีก่องทนุรวมลงทนุไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้นี ้เฉพาะในกรณีทีก่องทนุ
รวมลงทนุในหลักทรัพยท์ีซ่ ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพยแ์หง่นัน้เกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิอง
กองทนุรวม  
(ข) มเีหตกุารณ์ทีทํ่าใหไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศไดอ้ย่างเสร ีและทําใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออกจาก
ประเทศหรอืรับโอนเงนิจากตา่งประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  
(ค) มเีหตทุีทํ่าใหก้องทนุรวมไมไ่ดรั้บชําระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทนุไวต้ามกําหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุ
ดงักลา่วอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทจัดการกองทนุรวม และผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นชอบดว้ยแลว้  
(4) เป็นการไมข่ายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ แกผู่ล้งทนุ
เฉพาะราย เนือ่งจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดงันี้  
(ก) บรษัิทจัดการกองทนุรวมมเีหตอุนัควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนัน้ ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกระทําอย่างใดอยา่งหนึง่ดงันี ้ 
1. การกระทําทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมาย เกีย่วกับการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ  
2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย  
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3. การกระทําทีเ่ป็นการปฏบิตัติามคําสัง่เกีย่วกับการยดึหรอือายัดทรัพยส์นิโดยบคุคลผูม้อํีานาจตามกฎหมาย  
(ข) บรษัิทจัดการกองทนุรวมไมส่ามารถดําเนนิการรูจั้กลกูคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับลกูคา้ไดใ้น
สาระสาํคญั  
(5) อยูใ่นระหวา่งดําเนนิการเปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมรายอืน่เขา้บรหิารจัดการกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการของ
ตนอนัเนือ่งมาจากการทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมรายเดมิไม่สามารถดํารงความเพยีงพอของเงนิกองทนุไดต้ามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการดํารงเงนิกองทนุของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทนุรวม 
การจัดการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจัดจําหน่ายหลกัทรัพยท์ี่
เป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผูจั้ดการเงนิทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ซึง่ใหก้ระทําไดไ้มเ่กนิ 3 วนัทําการ  
2. เมือ่ปรากฏเหตตุามขอ้ 1 และบรษัิทจัดการกองทนุรวมประสงคจ์ะไมข่ายหรอืไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทนุ หรอืหยดุรับคํา
สัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการปฏบิัตดิงัตอ่ไปนี ้ 
(1) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คํีาสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไมข่ายหรอืไมรั่บซือ้คนืหน่วย
ลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามขอ้ 1(1) (2) (3) หรอื (5) ใหเ้ปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุทัว่ไปให ้
ทราบถงึการหยดุรับคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลนัดว้ย  
(2) รายงานการไมข่ายหรอืไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทนุ หรอืการหยดุรับคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุพรอ้มทัง้แสดง
เหตผุล และรายงานแผนการดําเนนิการของกองทนุรวมเปิดนัน้ใหส้าํนักงานทราบโดยพลนั  
(3) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมไมข่ายหรอืไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทนุหรอืหยดุรับคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทนุตามขอ้ 1(1) (2) (3) และ (5) เกนิ 1 วนัทําการ ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมดําเนนิการดงันี ้กอ่นการเปิดรับคําสัง่ซือ้
หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ  
(ก) รายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ วนัทําการ
สดุทา้ยกอ่นวนัรายงานนัน้ใหส้ํานักงานทราบภายในวนัทําการกอ่นวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ  
(ข) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คํีาสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอืรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุทัว่ไปใหท้ราบถงึการเปิดรับคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนื
หน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลนั  
ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมข่าย ไมรั่บซือ้คนื หรอืไมรั่บสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคนืหรอืคําสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บมาแลว้ หรอืหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการอาจหยุด
คํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุก็ได ้ 
 
12. การหยดุขายหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทุน :  

เพือ่คุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืในกรณีทีม่คีวามจําเป็นเพือ่รักษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิ
ของประเทศ หรอืเพือ่รักษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้รษัิทจัดการ
หยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคนืหรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่
เห็นสมควร แตร่วมแลว้ตอ้งไมเ่กนิ 20 วนัทําการตดิตอ่กนั เวน้แตจ่ะไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยาย
ระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกไปได ้ 
 
13. เงอืนไขและขอ้จํากดัในการจดัสรรและการโอนหนว่ยลงทุน :  

บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธการลงทะเบยีนโอนหน่วยลงทนุไม่วา่ทอดใดๆ ใน
กรณีตอ่ไปนี้  
1. การโอนหน่วยลงทนุดงักลา่วจะทําใหก้ารถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จํากัดการถอื
หน่วยลงทนุ เวน้แตเ่ขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จํากดัการถอืหน่วย
ลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  
2. ผูถ้อืหน่วยลงทนุไมใ่ชผู่ล้งทนุสถาบนั หรอืผูล้งทนุรายใหญพ่เิศษ ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เวน้แต่
เป็นการโอนทางมรดก  
3. การโอนหน่วยลงทนุสง่ผลใหบ้รษัิทจัดการไมส่ามารถปฏบิัตหินา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกับกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ทัง้นี ้ขอ้กําหนดเกีย่วกับ FATCA 
เป็นไปตามทีกํ่าหนดไวใ้นโครงการจัดการกองทนุ  
 
14. การจา่ยเงนิปนัผล :  
 
14.1. นโยบายการจา่ยเงนิปันผล : ไมจ่า่ย  
 
 
14.2. หลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิปันผล :  

 
14.3. กําหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จํากดัในการจ่ายเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ :  
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15. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทุน :  
 
15.1. คา่ธรรมเนยีมรวม (เพดานคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด) :  
 
รายการคา่ธรรมเนยีม (ตาม 15.2)  
รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา :  
ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 4.8685 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิอง
กองทนุรวม  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
15.2. คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม :  
 
15.2.1. คา่ธรรมเนยีมการจัดการรายปี :  

รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการจัดการรายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.2100 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมดของกองทนุ หัก
มลูคา่หนีส้นิทัง้หมด เวน้แตค่า่ธรรมเนยีมการจัดการ คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
   
15.2.2. คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี :  

รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.2675 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมดของ
กองทนุ หักมูลคา่หนี้สนิทัง้หมด เวน้แตค่า่ธรรมเนยีมการจัดการ คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนยีมนาย
ทะเบยีน  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
   
15.2.3. คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี :  

รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.3210 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมด
ของกองทนุ หักมลูคา่หนีส้นิทัง้หมด เวน้แตค่า่ธรรมเนยีมการจัดการ คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนยีม
นายทะเบยีน  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
   
15.2.4. คา่ธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทนุ :  

ไมม่ ี 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
15.2.5. คา่ธรรมเนยีมการจัดจําหน่าย :  

ไมม่ ี 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
15.2.6. คา่ธรรมเนยีมอืน่ ๆ :  

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมอืน่ๆ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ1.07ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
(1) คา่ใชจ้่ายเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกซึง่จะเรยีกเก็บจากกองทนุเมือ่มคีา่ใชจ้่ายเกดิขึน้ตาม
จํานวนทีจ่่ายจรงิ โดยในทางบัญชจีะตดัจ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายของกองทนุเฉลีย่เทา่กนัทกุวนัตามระยะเวลาจะไดรั้บประโยชน์
จากคา่ใชจ้่ายนัน้ไดแ้ก ่ 
(ก) คา่ใชจ้า่ยในการจัดทําโฆษณาประชาสมัพันธ ์คา่สือ่โฆษณาประชาสมัพันธ ์การจัดอบรมเผยแพร่ความรู ้คา่ใชจ้่ายดา้น
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การตลาด ตลอดจนการจัดสมัมนาแนะนํากองทนุ ทัง้นี ้คา่ใชจ้่ายดงักลา่วขา้งตน้รวมกนัจะไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของจํานวน
เงนิทนุของโครงการ  
(ข) คา่ใชจ้า่ยหรอืคา่ธรรมเนยีมทีเ่กีย่วขอ้งในการจัดตัง้กองทนุและคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตัติามกฎหมาย 
ก.ล.ต.  
 
(2) คา่ใชจ้่ายเพือ่การดําเนนิงานของกองทนุซึง่จะเรยีกเก็บจากกองทนุเมือ่มคีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้ตามจํานวนทีจ่า่ยจรงิ โดย
ในทางบัญชจีะตดัจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยของกองทนุเฉลีย่เทา่กนัทกุวนัหรอืตดัจา่ยครัง้เดยีวทัง้จํานวนตามระยะเวลาทีจ่ะไดรั้บ
ผลประโยชน์จากคา่ใชจ้า่ยนัน้หรอืในรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่กดิคา่ใชจ้่ายดงักลา่วขึน้ ไดแ้ก ่ 
(ก) คา่ใชจ้า่ยในการสอบบญัช ีคา่ทีป่รกึษากฎหมาย คา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิัตติามคําสัง่ หรอืตามกฎหมาย 
หรอืประกาศของสมาคม  
(ข) คา่จัดทํา จัดพมิพแ์ละจัดสง่ใบแจง้ผลการจัดสรรหน่วยลงทนุ คา่ใชจ้า่ยในการจัดทําและจัดพมิพ ์ใบคําขอเปิดบัญชี
กองทนุ สมดุบัญชแีสดงสทิธ ิใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ บตัรตัวอยา่งลายมอืชือ่ เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง คา่จัดทํา จัดพมิพ ์และ
จัดสง่หนังสอืบอกกลา่วรายงานตา่งๆ สาสน์ถงึผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
(ค) คา่จัดทํา จัดพมิพ ์และจัดสง่เอกสารทีเ่กีย่วกบัการแกไ้ขเปลีย่นแปลงโครงการ คา่ใชจ้่ายในการ  
ลงประกาศในหนังสอืพมิพ ์การจัดประชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุ การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุ คา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการ
ปฏบิตัติามกฎหมาย ก.ล.ต.  
(ง) คา่จัดทํา คา่พมิพแ์ละจัดสง่หนังสอืชีช้วนและรายงานประจําปีถงึผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
(จ) คา่แปลเอกสารทีเ่กีย่วกบัการดําเนนิงานของกองทนุเป็นภาษาตา่งประเทศ  
(ฉ) คา่ใชจ้า่ยในการสอบบัญชซีึง่รวมถงึการตรวจสอบทรัพยส์นิทีอ่ยูใ่นประเทศและตา่งประเทศ คา่ทีป่รกึษากฎหมาย 
คา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตัติามคําสัง่ หรอืตามกฎหมาย หรอืประกาศของสมาคม  
(ช) คา่เอกสารทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ คา่เอกสารการลงบญัชกีองทนุ  
(ซ) คา่ใชจ้่าย (ถา้ม)ี ในการดําเนนิคดขีองผูด้แูลผลประโยชน์ทีฟ้่องรอ้งใหบ้รษัิทจัดการปฏบิัตหินา้ทีห่รอืเรยีกคา่สนิไหม
ทดแทนความเสยีหายจากบรษัิทจัดการเพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืเมือ่ไดรั้บคําสัง่จากสาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. คา่ใชจ้า่ยดา้นกฎหมายเพือ่รักษาสทิธขิองกองทนุ คา่ใชจ้า่ยในการตดิตามหนีข้องกองทนุ  
(ฌ) คา่ใชจ้า่ยในการรับชาํระหนีเ้ป็นทรัพยส์นิอืน่แทนการชาํระหนีด้ว้ยเงนิสดตามตราสารแห่งหนี ้คา่ธรรมเนยีมศาล 
คา่ธรรมเนยีมทนายความ คา่ใชจ้า่ยในดา้นนติกิรรม คา่ประเมนิราคา คา่จดจํานอง คา่ปลอดจํานอง คา่จัดพมิพเ์อกสาร  
(ญ) คา่ใชจ้่าย หรอืคา่ธรรมเนยีมอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางราชการ คา่ใชจ้่ายเกีย่วกับการไดม้าซึง่หลกัประกนัของสทิธิ
เรยีกรอ้งอนัเกดิจากการรับชาํระหนีเ้ป็นทรัพยส์นิอืน่แทนการชําระหนีด้ว้ยเงนิสดตามตราสารแหง่หนี ้คา่ใชจ้่ายดา้นภาษี คา่
ทําประกนัภัย ดแูล และเก็บรักษาตลอดจนคา่ใชจ้่ายในการจําหน่าย จา่ย โอนทรัพยส์นิดงักลา่ว  
(ฎ) คา่ใชจ้า่ยในการรับชาํระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ คา่ใชจ้่ายในการชาํระเงนิคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
(ฏ) คา่ธรรมเนยีมธนาคารตา่ง ๆ คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร คา่โทรศพัท ์คา่โทรสาร คา่ประกาศในหนังสอืพมิพ ์คา่
ไปรษณียากรสาํหรับหนังสอืโตต้อบกบัผูถ้อืหน่วยลงทนุ คา่พาหนะ คา่ใชจ้่ายในการสือ่สารโตต้อบโดยวธิอีืน่ทีม่ใิชท่าง
ไปรษณีย ์ 
(ฑ) คา่ใชจ้่ายตา่งๆ ในการชําระบญัชแีละเลกิกองทนุ  
(ฐ) คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการตดิตามทวงถาม หรอืการดําเนนิคดเีพือ่การรับชําระหนีใ้ด ๆ ของกองทนุ  
(ณ) คา่ใชจ้า่ยอนัเกีย่วเนื่องจากการลงทนุในตา่งประเทศ เชน่ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย หรอืภาษีอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ใน
ประเทศไทยและตา่งประเทศ คา่ใชจ้่ายในการรับราคาหลกัทรัพยเ์พือ่ใชใ้นการคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธแิละหรอืสอบ
ทานมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิคา่ใชจ้า่ยในการจัดใหม้กีารคํานวณผลการดําเนนิงานและระดับความเสีย่งของการลงทนุ เป็นตน้  
(ด) คา่ใชจ้่ายของผูรั้บฝากทรัพยส์นิในตา่งประเทศ หรอืศนูยรั์บฝากหลักทรัพยใ์นตา่งประเทศเพือ่เก็บรักษาทรัพยส์นิใน
ตา่งประเทศ รวมทัง้คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฝากทรัพยส์นิในตา่งประเทศ เชน่ คา่ธรรมเนยีมการ
โอนเงนิในตา่งประเทศ หรอื คา่ธรรมเนยีมในการทํารายการ คา่ใชจ้่ายของผูด้แูลผลประโยชนใ์นการตดิตอ่กบั
บคุคลภายนอก เป็นตน้  
(ต) คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วกับการชาํระราคา รับชําระราคา สง่มอบหรอืรับมอบหลกัทรัพย ์เชน่ คา่ธรรมเนยีม
ธนาคาร คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้รกิาร Settlement Advance หรอื Contractual Settlement เป็นตน้  
(ถ) คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากผลตา่งระหวา่งอตัราแลกเปลีย่นและวธิกีารคํานวณคา่ธรรมเนยีมผูรั้บฝากทรัพยส์นิใน
ตา่งประเทศ กบัจํานวนเงนิทีจ่า่ยชาํระจรงิ  

(3) คา่ธรรมเนยีมทีเ่กีย่วกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย ์ซึง่จะรวมอยูใ่นตน้ทนุของคา่ซือ้หลักทรัพย ์เมือ่มกีารซือ้หลักทรัพยแ์ละ
จะถกูหักจากคา่ขายหลักทรัพยเ์มือ่มกีารขายหลกัทรัพย ์ไดแ้ก ่ 
(ก) คา่อากรแสตมป์  
(ข) คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่นายหนา้การซือ้ขายหลักทรัพย ์ 
(ค) คา่ธรรมเนยีมการแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ประกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ทัง้ที่
เกดิขึน้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ  
(ง) คา่ใชจ้า่ยในการตดิตอ่ซือ้ขายหลกัทรัพย ์เชน่ คา่โทรศพัทท์างไกล คา่โทรสารทางไกล เป็นตน้  
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(4) คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการกองทนุซึง่มไิดร้ะบไุวใ้นขอ้ 15 (ถา้ม)ี โดยบรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บจากกองทนุตาม
จํานวนเงนิ และเวลาทีเ่กดิคา่ใชจ้า่ยนัน้จรงิ ทัง้นี ้การเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วจะไมเ่กนิรอ้ยละ 0.1070 ตอ่ปีของมูลคา่
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ โดยบรษัิทจัดการจะเป็นผูรั้บผดิชอบสว่นทีเ่กนิกวา่อตัราทีกํ่าหนด  
 
หมายเหต ุ:  
ในกรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตามหัวขอ้ 15 อืน่ๆ คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วเนือ่งกบักองทนุตาม (4) บรษัิทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการ
อยา่งชดัเจนในหนังสอืชีช้วนฉบบัขอ้มลูกองทนุทีผู่ล้งทนุควรทราบและในรายงานประจําปี ซึง่บรษัิทจัดการจะจัดทําเมือ่ส ิน้
รอบระยะเวลาบญัชแีตล่ะปี  
การตดัจา่ยคา่ใชจ้่ายดงักลา่วจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีกํ่าหนดโดยสมาคมนักบญัชแีละผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตแหง่
ประเทศไทย  
  
15.3. คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ :  
 
15.3.1. คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ  
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
15.3.2. คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 3.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ  
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
15.3.3. คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  
15.3.3.1 คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (Switching In) :มแีบบหลายเงือ่นไข  
รายละเอยีด/จํานวน/อัตรา :  
คําอธบิายเงือ่นไข ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ  
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
บรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุในอตัราเทา่กบัคา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของ
กองทนุตน้ทางหรอืคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางแลว้แตอ่ตัราใดจะสงูกวา่  
ทัง้นี ้บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะลดหย่อน หรอืยกเวน้ไมเ่รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดงักลา่ว โดยบรษัิทจัดการจะประกาศให ้
ทราบโดยทัว่กนัและปิดประกาศไวท้ีส่าํนักงานของบรษัิทจัดการ  
ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางและยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง  
 
 
15.3.3.2 คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (Switching Out) :ไมม่ ี 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
15.3.4. คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทนุ : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเก็บ  
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
15.3.5. คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเก็บ  
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
15.3.6. คา่ปรับกรณีขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นระยะเวลาถอืครองทีกํ่าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ ี 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
15.3.7. คา่ธรรมเนยีมอืน่ ๆ : ม ี 

ตามทีจ่า่ยจรงิ  
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
คา่ธรรมเนยีมการหักเงนิจากบัญชขีองผูซ้ือ้หน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ตามอตัราทีธ่นาคารพาณชิย ์หรอืสถาบนัการเงนิกําหนดโดย
ตดัจา่ยจากบัญชเีงนิฝากของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุ  
 
บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุขอใหบ้รษัิทจัดการ หรอืนายทะเบยีนดําเนนิการใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทนุเป็นกรณีพเิศษนอกเหนอืจากกรณีปกตซิึง่เป็นกรณีทีบ่รษัิทจัดการดําเนนิการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทกุราย ตามทีจ่า่ย
จรงิ เชน่ คา่แกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มลูในทะเบยีน เป็นตน้ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่วทราบ  
 
บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะลดหยอ่น หรอืยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการขายหรอืการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุใหก้บัผูส้ัง่ซือ้หรอืผูส้ัง่
ขายคนืหน่วยลงทนุ หรอืลดหย่อนหรอืยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการขายหรอืการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุใหก้บัผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
หรอืผูส้ัง่ขายคนืหน่วยลงทนุตามประเภทของผูล้งทนุ ตามมลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุ ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุ 
หรอืการสัง่ซือ้ หรอืสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทจัดการอาจกําหนดขึน้ในอนาคต หรอืลดหย่อน หรอืยกเวน้
คา่ธรรมเนยีมใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทนุทีข่ายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุเพือ่ไปซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอืน่ซึง่จัดตัง้
และจัดการโดยบรษัิทจัดการ หรอืสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอืน่ทีจั่ดตัง้และจัดการโดยบรษัิทจัดการเพือ่ซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะประกาศหลักเกณฑใ์หท้ราบโดยทั่วกนั โดยจะปิดประกาศไวท้ีส่ํานักงาน
ของบรษัิทจัดการ  
 
คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุในขอ้ 15.3 เป็นอัตราทีร่วมภาษีมูลคา่เพิม่แลว้ ทัง้นี ้ในกรณีที่
อตัราภาษีมูลคา่เพิม่หรอืภาษีอืน่ใดมกีารเปลีย่นแปลง บรษัิทจัดการสงวนสทิธใินการปรับปรุงอตัราคา่ธรรมเนยีมและ
คา่ใชจ้่ายทัง้หมดของกองทนุใหส้อดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว  
 
15.4. วธิกีารคํานวณและตดัจ่ายคา่ธรรมเนยีม :  

บรษัิทจัดการจะคํานวณคา่ธรรมเนยีมการจัดการ คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนแ์ละคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนทกุวนัทีม่ี
การคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธโิดยใชม้ลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมดของกองทนุ หกัมลูคา่หนี้สนิทัง้หมด เวน้แตค่า่ธรรมเนยีมการ
จัดการ คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน ในแตล่ะวนัทีคํ่านวณนัน้เป็นฐานในการคํานวณ
คา่ธรรมเนยีม และจะเรยีกเก็บจากกองทนุโดยการตัดจ่ายจากบญัชขีองกองทนุตามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  
 
15.5. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้่าย :  

15.5.1 ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการจะดําเนนิการลดหรอืเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม หรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้ตามทีโ่ครงการระบไุวใ้นขอ้ 
15.1 และ 15.2 และ 15.3 บรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มูลเรือ่งดงักลา่วใหผู้ล้งทนุทราบอยา่งทัว่ถงึ ภายใน 3 วนัทําการนับ
แตว่นัทีม่กีารเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ย เชน่ เผยแพร่ขอ้มลูบนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการหรอืทาง
หนังสอืพมิพห์รอืจัดใหม้ขีอ้มลูดงักลา่วไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแหง่ของสาํนักงานของ
บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี เป็นตน้  
15.5.2 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้่ายใหแ้ตกตา่งไปจากทีโ่ครงการระบไุวใ้นขอ้ 
15.1 และ 15.2 และ 15.3 โดยบรษัิทจะดําเนนิการดงัตอ่ไปนี ้ 
15.5.2.1 กรณีทีบ่รษัิทจัดการจะลดคา่ธรรมเนยีม หรอืคา่ใชจ้่ายใหแ้ตกตา่งไปจากทีโ่ครงการระบไุว ้จะถอืวา่สาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบเรือ่งดงักลา่ว เมือ่บรษัิทจัดการไดดํ้าเนนิการตามขอ้ 15.5.1 แลว้  
15.5.2.2 กรณีทีบ่รษัิทจัดการจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม หรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้จากมลูคา่ขัน้สงูของคา่ธรรมเนยีมหรอื
คา่ใชจ้่ายตามทีร่ะบไุวล้า่สดุ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั โดยจะลงประกาศใน
หนังสอืพมิพร์ายวนัอยา่งนอ้ย 1 ฉบบัเป็นเวลา 3 วนัตดิตอ่กนั และจัดใหม้ขีอ้มลูดงักลา่วไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ สถานทีใ่นการ
ซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแหง่ของสาํนักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ทัง้นี ้
การเพิม่อตัราคา่ธรรมเนยีม หรอือตัราคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วจะตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนยีมหรอือตัราคา่ใชจ้า่ย
เดมิตามทีร่ะบไุวล้า่สดุในโครงการ  
 
15.6. หมายเหต ุ:  
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16. วธิกีารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมูลคา่หนว่ยลงทุน และราคา
หนว่ยลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดําเนนิการในกรณีทีมู่ลคา่หนว่ยลงทุนไมถู่กตอ้ง :  
 
16.1. วธิกีารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วย
ลงทนุ : ตา่งประเทศ  
 
16.2. เงือ่นไขพเิศษ :  

1. บรษัิทจัดการจะคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารทีส่ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด  
การคํานวณมลูคา่ยตุธิรรมของหลกัทรัพยห์รอืตราสารทีเ่สนอขายในตา่งประเทศ บรษัิทจัดการจะใชห้ลักการโดยเทยีบเคยีง
กบัประกาศสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ ซึง่ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะใช ้
ขอ้มลูลา่สดุทีป่ระกาศหรอืไดรั้บจากกองทนุหลัก สถาบนั คูส่ญัญา หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีใ่ชอ้า้งองิอยา่งเป็นทางการ ทัง้นี ้
บรษัิทจัดการอาจเปลีย่นแปลงแหลง่ทีม่าของขอ้มลูอา้งองิไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์โดยไมถ่อืวา่
เป็นการแกไ้ขโครงการ ซึง่สอดคลอ้งกบัประกาศของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถงึทีจ่ะประกาศแกไ้ขหรอืประกาศเพิม่เตมิในอนาคต  
สาํหรับหลักทรัพยแ์ละทรัพยส์นิของกองทนุในตา่งประเทศ บรษัิทจัดการจะคํานวณเป็นเงนิบาท โดยใชอ้ัตราแลกเปลีย่น
เงนิตราสกลุตา่งประเทศ (Spot Rate) ทีป่ระกาศโดย Reuters หรอื Bloomberg หรอืธนาคารแหง่ประเทศไทย หรอืระบบ
อืน่ใดทีม่กีารเผยแพร่ขอ้มูลสูส่าธารณชนและสามารถใชอ้า้งองิไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์และเป็นไป
ตามประกาศของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ และในกรณีทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยและหรอื Bloomberg หรอื Reuters 
ไมไ่ดป้ระกาศอตัราแลกเปลีย่นดงักลา่วหรอืกรณีทีบ่รษัิทจัดการโดยความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นวา่อัตรา
แลกเปลีย่นนัน้ไมม่คีวามเหมาะสม หรอื เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับประกาศของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีจ่ะประกาศแกไ้ขหรอืประกาศเพิม่เตมิในอนาคต บรษัิทจัดการอาจพจิารณาใชอ้ัตรา
แลกเปลีย่นทีป่ระกาศโดยธนาคารพาณชิย ์หรอืหน่วยงานอืน่ใดแทน หรอื ตามทีม่ปีระกาศแกไ้ขหรอืประกาศเพิม่เตมิได ้
ทัง้นี ้อัตราแลกเปลีย่นดงักลา่วจะตอ้งสอดคลอ้งกบัประกาศของสมาคมบรษัิทจัดการลงทนุ คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอื
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทีป่ระกาศกําหนด  
 
2. บรษัิทจัดการจะคํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนื
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี้  
(2.1) คํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธแิละมลูคา่หน่วยลงทนุในวนัดงันี ้ 
(ก) คํานวณทกุสิน้วนัทําการสดุทา้ยของแตล่ะไตรมาสตามรอบระยะเวลาบัญช ีและประกาศภายในวนัทําการถัดไป  
(ข) คํานวณทกุสิน้วนัทําการกอ่นวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และประกาศภายในวนัทําการถัดไป  
(ค) คํานวณทกุสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และประกาศภายในวนัทําการถัดไป  
(ง) คํานวณทกุสิน้วนัทีเ่กดิเหตกุารณ์ทีน่่าเชือ่วา่จะมผีลกระทบตอ่มูลคา่ทรัพยส์นิสทุธหิรอืมูลคา่หน่วยลงทนุอย่างมี
นัยสาํคญัและประกาศภายในวันทําการถัดไป  
(2.2) คํานวณและประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอย่างนอ้ยในวนัดงันี ้ 
(ก) คํานวณทกุสิน้วนัทําการกอ่นวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และประกาศภายในวนัทําการถัดไป  
(ข) คํานวณทกุสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และประกาศภายในวนัทําการถัดไป  
  
มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถงึ มูลคา่ทรัพยส์นิสทุธหิารดว้ยจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเมือ่สิน้วนัทําการที่
คํานวณนัน้  
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีป่ระกาศขา้งตน้ ตอ้งไดรั้บ
การรับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน ์ 
ในกรณีทีม่ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ จํานวนหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดไมถ่กูตอ้ง บรษัิทจัดการจะดําเนนิการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด  
บรษัิทจัดการสงวนสทิธแิกไ้ขระยะเวลาการคํานวณและการประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วย
ลงทนุ และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วาม
เห็นชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิในเรือ่งดงักลา่ว โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  
 
3. การใชต้วัเลขทศนยิมของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ หรอืจํานวน
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด บรษัิทจัดการจะดําเนนิการดงัตอ่ไปนี้  
(3.1) คํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนยิม 2 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตามหลัก
สากล  
(3.2) คํานวณมูลคา่หน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมทีศนยิม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตามหลักสากล สําหรับ
มลูคา่หน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนยิมตําแหน่งที ่4 ขึน้ สว่นมลูคา่หน่วยลงทนุ
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เพือ่ใชใ้นการคํานวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุจะตัดทศนยิมตําแหน่งที ่5 ทิง้  
(3.3) ประกาศมลูคา่หน่วยลงทนุตามทีคํ่านวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนยิม 4 ตําแหน่งโดยตดัทศนยิมตําแหน่งที ่
5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามทีคํ่านวณไดใ้น (3.2)  
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมทีศนยิม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตามหลักสากล แตจ่ะ
ใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนยิมเพยีง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนยิมตําแหน่งที ่5 ทิง้  
ในกรณีทีม่ผีลประโยชนเ์กดิขึน้จากการคํานวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษัิทจัดการจะนําผลประโยชนนั์น้รวมเขา้เป็น
ทรัพยส์นิของกองทนุเปิด  
 
ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและ/หรอืราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุภายใน 1 วนัทํา
การถัดไป  
 
16.3. แหลง่ขอ้มลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ :  

บรษัิทจัดการจะประกาศทางเว็บไซตข์องบรษัิท และจัดใหม้ขีอ้มลูดงักลา่วไว ้ณ ทีทํ่าการทกุแหง่ของบรษัิทจัดการ และจัด
ใหม้ปีระกาศดงักลา่วไว ้ณ สถานทีต่ดิตอ่ทกุแหง่ของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทนุทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 
อยา่งไรก็ตาม ในกรณีทีไ่ม่สามารถประกาศทางเว็บไซตข์องบรษัิทได ้บรษัิทอาจพจิารณาประกาศทางชอ่งทางอืน่ที่
เหมาะสมแทน อาท ิหนังสอืพมิพร์ายวนั  
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงชอ่งทางการประกาศแทนการประกาศทางเว็บไซตข์องบรษัิท เชน่ หนังสอืพมิพ์
รายวนัหรอืชอ่งทางอืน่ใดทีเ่หมาะสม โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ และบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ ้
ถอืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั  
 
16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดําเนนิการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง :  

1. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งตา่งจากราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งนอ้ยกวา่หนึง่สตางค ์หรอืตา่งจากราคาหน่วย
ลงทนุทีถ่กูตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ึน้ไป แตไ่มถ่งึรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง บรษัิทจัดการจะจัดทําและสง่
รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายใน 7 วนัทําการนับแตว่นัทีพ่บวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง และ
จัดใหม้สีาํเนารายงานดังกลา่วไว ้ณ ทีทํ่าการของบรษัิทจัดการเพือ่ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบ
ได ้โดยรายงานดงักลา่วจะมรีายการอยา่งนอ้ย ดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) ราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้ง  
(ข) ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  
(ค) สาเหตทุีทํ่าใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  
(ง) มาตรการป้องกนัเพือ่มใิหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง ทัง้นี ้เวน้แตใ่นกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้งมสีาเหตมุาจาก
ปัจจัยภายนอกทีไ่ม่อาจควบคมุได ้เชน่ ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย
หรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง  
ในกรณีทีเ่หตขุองความผดิพลาดซึง่ทําใหร้าคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งตามวรรคหนึง่มผีลตอ่เนือ่งตอ่การคํานวณราคาหน่วย
ลงทนุครัง้ตอ่ไป เชน่ การกําหนดอตัราดอกเบีย้ผดิพลาด เป็นตน้ บรษัิทจัดการจะแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งนับแต่
วนัทีบ่รษัิทจัดการพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้งดว้ย  
2. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งตา่งจากราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอัตรา
ตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง บรษัิทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทนุยอ้นหลงันับแตว่นัทีพ่บราคา
หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งจนถงึวนัทีร่าคาหน่วยลงทนุถกูตอ้ง และดําเนนิการดงัตอ่ไปนีเ้ฉพาะวันทีร่าคาหน่วยลงทนุทีไ่ม่
ถกูตอ้งตา่งจากราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราสว่นตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วย
ลงทนุทีถ่กูตอ้ง  
(1) จัดทํารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สร็จสิน้ภายในวนัทําการถัดจากวนัทีพ่บวา่ราคา
หน่วยลงทนุนัน้ไมถ่กูตอ้ง และสง่รายงานดงักลา่วใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ายในวนัทําการถัดจากวนัทีคํ่านวณราคาหน่วย
ลงทนุเสร็จสิน้ เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มลูในรายงานดงักลา่วภายในวนัทําการถัดจากวนัทีบ่รษัิทจัดการสง่
รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมรีายการอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) ราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้ง  
(ข) ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  
(ค) สาเหตทุีทํ่าใหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  
(ง) การดําเนนิการของบรษัิทจัดการเมือ่พบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  
ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะจัดใหม้สีําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ทีทํ่าการของบรษัิทจัดการ เพือ่ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 
(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งภายในวนัทีผู่ด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มูลใน
รายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  
(3) ประกาศชือ่กองทนุรวมทีม่กีารแกไ้ขราคาตาม (2) และวนั เดอืน ปีทีม่กีารแกไ้ขราคาตาม (2) ในหนังสอืพมิพร์ายวนั
อยา่งนอ้ยหนึง่ฉบับภายใน 3 วันทําการนับแตว่นัทีผู่ด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มลูในรายงานดงักลา่ว  
(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จและแจง้เป็นหนังสอืใหผู้ซ้ ือ้หน่วยลงทนุหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทนุทีไ่ดซ้ือ้หรอืขายคนืหน่วย
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ลงทนุในชว่งระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัทํา
การนับแตว่นัทีผู่ด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มลูในรายงานดงักลา่ว  
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกนัเพือ่มใิหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง และสง่รายงานดงักลา่ว พรอ้มทัง้สาํเนารายงานการ
แกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาทีจั่ดทําตาม (1) ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัทําการ
นับแตว่นัทีผู่ด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เวน้แตใ่น
กรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่ม่อาจควบคมุได ้บรษัิทจัดการจะไมส่ง่รายงาน
มาตรการป้องกนัใหส้ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจ่ะสง่สําเนาเอกสารทีผู่ด้แูลผลประโยชนรั์บรองวา่การทีร่าคาหน่วย
ลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุไดแ้ทน
3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษัิทจัดการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัตอ่ไปนี้
(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุทีไ่ม่ถกูตอ้งตํา่กวา่ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง (understate) บรษัิทจัดการจะปฏบิตัดิงันี้
(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่มมีูลคา่
เทา่กับสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง
หากปรากฏวา่ผูซ้ ือ้หน่วยลงทนุไมม่หีน่วยลงทนุเหลอือยู ่หรอืมหีน่วยลงทนุเหลอือยูน่อ้ยกวา่จํานวนหน่วยลงทนุทีจ่ะตอ้ง
ลด บรษัิทจัดการจะจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยู ่หรอืลดจํานวนหน่วยลงทนุ
ทีเ่หลอือยูนั่น้และจ่ายเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจํานวนเทา่กับสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยู ่แลว้แตก่รณี เพือ่ชดเชยราคา
ใหแ้กก่องทนุเปิด เวน้แตก่ารทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุได ้เชน่ ราคา
หลกัทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรัพยไ์มถู่กตอ้ง และ
ผูด้แูลผลประโยชนรั์บรองวา่มสีาเหตดุงักลา่ว
(ข) กรณีทีเ่ป็นการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะเพิม่จํานวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคนืหน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่มี
มลูคา่เทา่กับสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง หรอืจ่ายเงนิของกองทนุเปิดเป็น
จํานวนเทา่กับสว่นตา่งของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทนุ แตห่ากปรากฏวา่ผูข้ายคนืหน่วยลงทนุไมม่ี
หน่วยลงทนุเหลอือยู ่บรษัิทจัดการจะจา่ยเงนิของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่
ผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ
(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุทีไ่ม่ถกูตอ้งสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง (overstate) บรษัิทจัดการจะปฏบิตัดิงันี้
(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะเพิม่จํานวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่มมีูลคา่
เทา่กับสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้งกับราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง หรอืจา่ยเงนิของกองทนุเปิดเป็นจํานวน
เทา่กับสว่นตา่งของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุ  
(ข) กรณีทีเ่ป็นการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคนืหน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่มี
มลูคา่เทา่กับสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง  
หากปรากฏวา่ผูข้ายคนืหน่วยลงทนุไมม่หีน่วยลงทนุเหลอือยู ่หรอืมหีน่วยลงทนุเหลอือยูน่อ้ยกวา่จํานวนหน่วยลงทนุที่
จะตอ้งลด บรษัิทจัดการจะจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยู ่หรอืลดจํานวนหน่วย
ลงทนุทีเ่หลอือยูนั่น้และจ่ายเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยู ่แลว้แตก่รณี เพือ่
ชดเชยราคาใหแ้กก่องทนุเปิด เวน้แตก่ารทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุได ้
เชน่ ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพยไ์ม่
ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนรั์บรองวา่มสีาเหตดุงักลา่ว  
ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทนุรายใดมมีลูคา่ไมถ่งึหนึง่
รอ้ยบาท บรษัิทจัดการอาจนําเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีม่กีารจา่ยเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ แตถ่า้บคุคล
ดงักลา่วไมม่สีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ บรษัิทจัดการจะชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 5 วนัทําการนับแตว่นัทีผู่ด้แูล
ผลประโยชนรั์บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
การจ่ายเงนิของกองทนุเปิดเพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทนุตาม (1) (ข) หรอืผูซ้ ือ้หน่วยลงทนุตาม 2(ก) 
บรษัิทจัดการอาจจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองแทนกองทนุเปิดก็ได ้ 
4. บรษัิทจัดการจะรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง เชน่ คา่ใชจ้่ายในการประกาศการ
แกไ้ขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนังสอืพมิพ ์คา่ออกเชค็ คา่ใชจ้่ายในการจัดสง่เงนิชดเชยราคาใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุและ
ผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ เป็นตน้ เวน้แตใ่นกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุได ้

17. ชือ่ผูเ้กีย่วขอ้ง :

17.1. ชือ่บรษัิทจัดการ :  

ชือ่ : บรษัิท หลกัทรัพยจั์ดการกองทนุกสกิรไทย จํากัด  

17.2. ชือ่ผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ชือ่ : ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  

17.3. ชือ่ผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมปีระกนั) :  
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ไมม่ ี
 
17.4. ชือ่ของผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทนุ (Outsource) :  

ชือ่ :  
 
สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 
17.5. ทีป่รกึษา :  
 
17.5.1. ชือ่ทีป่รกึษาการลงทนุ :  

ชือ่ :  
 
17.5.2. ชือ่ทีป่รกึษากองทนุ :  

 
17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

ชือ่ : นาย พจน ์อศัวสนัตชิยั  

ชือ่ : นาย พรีะเดช พงษ์เสถยีรศกัดิ ์ 

ชือ่ : นาย ธนะวฒุ ิพบิลูยส์วสัดิ ์ 

ชือ่ : นางสาว สลุลติ อาดสวา่ง  

ชือ่ : นางสาว ธัญพร ตัง้ธโนปจัย  

ชือ่ : นางสาว วนันสิา งามบวัทอง  

ชือ่ : นาย สวุัฒน ์มณีกนกสกลุ  

ชือ่ : นางสาว โสรยา ตนิตะสวุรรณ ์ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบัญช)ี :  

หรอืบคุคลอืน่ทีไ่ดรั้บความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัช ีซึง่บรษัิท สอบบัญชธีรรมนติ ิ
จํากัด มอบหมายใหเ้ป็นผูส้อบบญัชผีูรั้บผดิชอบ  
 
17.7. การแตง่ตัง้คณะตวัแทนผูถ้อืหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  

 
18. รอบระยะเวลาบญัชปีระจําปีของกองทุนรวม :  
 
18.1. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: วันที ่ เดอืน  
 
18.2. วนัทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่ 
 
18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ไมเ่กนิ 1 ปีนับจากวนัจดทะเบยีนเป็นกองทนุ  
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19. การขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทุน และวธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ :  

เวน้แตก่ฎหมาย ก.ล.ต. จะกําหนดเป็นอย่างอืน่ ในการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุเพือ่การแกไ้ขโครงการหรอืวธิกีารจัดการ 
บรษัิทจัดการอาจดําเนนิการดว้ยการประชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืการสง่หนังสอืขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุก็ได ้โดยการขอ
มตผิูถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่ว หากปรากฏวา่มตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษมจํีานวนไมเ่กนิรอ้ยละ 55 หรอืไมเ่กนิรอ้ยละ 80 
หรอืในกรณีทีเ่ป็นกองทนุรวมทีม่กีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ หากปรากฏวา่มตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษเมือ่คํานวณเฉพาะ
หน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ มจํีานวนไมเ่กนิรอ้ยละ 55 หรอืไมเ่กนิรอ้ยละ 80 บรษัิทจัดการกองทนุจะตอ้งสง่เอกสารหลักฐาน
เกีย่วกบัการขอมตแิละการนับมตไิปยังผูด้แูลผลประโยชน ์เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนรั์บรองผลการนับมตนัิน้  
ทัง้นี ้การแกไ้ขโครงการหรอืวธิกีารจัดการในเรือ่งทีก่ระทบสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งไดรั้บมตพิเิศษ ซึง่รวมถงึเรือ่ง
ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) การเปลีย่นแปลงประเภทหรอืนโยบายการลงทนุของกองทนุทีทํ่าใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่งของกองทนุ
เปลีย่นแปลงอยา่งมนัียสําคญั  
(2) การชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่  
(3) การควบรวมกองทนุระหวา่งกองทนุทีม่นีโยบายการลงทนุ ความเสีย่งและระดับความเสีย่งของการลงทนุ (risk 
spectrum) แตกตา่งกนั  
(4) การรับชาํระหนีด้ว้ยทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ  
(5) การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกวา่อัตรารอ้ยละ 5 ของคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบไุว ้
ลา่สดุในโครงการ  
อยา่งไรก็ตาม บรษัิทจัดการอาจขอใหส้ํานักงานใหค้วามเห็นชอบแทนการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุได ้โดยเป็นไปตามที่
ประกาศกําหนด  
ในกรณีทีก่ารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุรวมทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืทีไ่ด ้
กระทําตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับแตว่นัที่
ไดม้มีตใิหแ้กไ้ข และบรษัิทจัดการแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุไปยังผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายภายใน 15 
วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืวนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กเ้พิม่เตมิแลว้แตก่รณี  
บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุได ้โดยถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ หรอื
ขอ้กําหนดอืน่ในทํานองเดยีวกันใหก้ระทําไดเ้ฉพาะกรณีดงันี้  
(1) การแกไ้ขเพิม่เตมิซึง่มผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงไดรั้บประโยชนเ์พิม่ขึน้  
(2) การแกไ้ขเพิม่เตมิทีต่อ้งดําเนนิการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคําสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอํานาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว  
(3) การแกไ้ขเพิม่เตมิชือ่และรายละเอยีดอืน่ของบคุคลใหถ้กูตอ้ง  
(4) การแกไ้ขเพิม่เตมิทีไ่มม่ผีลกระทบอย่างมนัียสําคญัตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมทํ่าใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่งของ
กองทนุเปลีย่นแปลงไปอยา่งมนัียสาํคญั หรอืเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ ้
ถอืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนอ้ย่างนอ้ย 60 วนักอ่นการแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุดว้ยวธิกีารใดๆ เวน้แตไ่ดรั้บการผ่อนผัน
จากสาํนักงานก.ล.ต.  

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคับของมตดิงักลา่ว ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดในขอ้
ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกบับรษัิทจัดการกองทนุรวม ทัง้นี ้การขอมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามที่
กําหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แหง่พระราชบญัญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
 
20. ขอ้กําหนดอืน่ ๆ :  

20.1 ปัจจัยความเสีย่งของกองทนุ  
ผูส้นใจลงทนุควรพจิารณาปัจจัยความเสีย่งตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนีก้อ่นทีจ่ะลงทนุในกองทนุ ผูส้นใจลงทนุควรศกึษา และในกรณี
ทีเ่หมาะสม ควรขอคําปรกึษาจากทีป่รกึษาวชิาชพีเกีย่วกบัผลทีจ่ะเกดิขึน้ รวมถงึผลทางดา้นภาษีจากการขอซือ้ ถอืครอง 
แลกเปลีย่น ไถถ่อน หรอืจําหน่ายจา่ยโอนซึง่หน่วยลงทนุในกองทนุหลักและกองทนุย่อย  
KSF I โดยขอ้มูลทางดา้นลา่งนีอ้าจไมค่รอบคลมุความเสีย่งทัง้หมดจากกบัการลงทนุในกองทนุ  
 
ทัง้นี ้ผูล้งทนุรับทราบวา่กองทนุหลกัไมรั่บรองวา่การใชว้จิารณญาณของหุน้สว่นไมจํ่ากัดความรับผดิ (General Partner) 
ผูจั้ดการกองทนุ (Manager) หรอื ผูจั้ดการพอรต์การลงทนุ (Portfolio Manager) จะสง่ผลใหก้ารลงทนุของกองทนุหลัก 
สามารถสรา้งผลกําไร อกีทัง้กองทนุไมส่ามารถรับรองวา่กองทนุหลกั จะไมข่าดทนุ โดยกองทนุหลกั อาจลงทนุในตราสาร
อืน่นอกจากทีร่ะบไุว ้ซึง่รวมถงึตราสารทีไ่มไ่ดม้อียู ่ณ วนัทีข่องหนังสอืชีช้วนฉบับนี ้แตอ่ยูภ่ายในกลยุทธ ์วัตถปุระสงค ์
และนโยบายการลงทนุของกองทนุย่อย KSF I โดยผูส้นใจลงทนุตอ้งทําการประเมนิความเสีย่งจากการลงทนุในกองทนุ
ดว้ยตนเอง  
 
ปัจจัยความเสีย่งตา่ง ๆ ทีร่ะบดุา้นลา่งนี ้โดยทั่วไปมผีลกับการดําเนนิงานทัง้ของกองทนุ กองทนุหลกั กองทนุยอ่ย KSF I 

32



กองทนุอา้งองิ (Underlying Fund) และผูจั้ดการพอรต์การลงทนุ (Portfolio Manager) ของกองทนุอา้งองิเหลา่นัน้ 
รวมทัง้หลักทรัพยแ์ละตราสารทีก่องทนุอา้งองิเหลา่นัน้ถอืครองอยู่ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยความเสีย่งเหลา่นีอ้าจมผีลกบั
กองทนุโดยตรงดว้ย ในกรณีทีก่องทนุหลักลงทนุโดยตรง ภายใตห้ัวขอ้ปัจจัยความเสีย่งนี ้การกลา่วถงึกองทนุหลกัให ้
หมายความรวมถงึกองทนุย่อย KSF I หรอืกองทนุอา้งองิดว้ย แลว้แตก่รณี  

1. ความเสีย่งโดยทัว่ไป

1.1 ผลตอบแทนการลงทนุ  
ความสาํเร็จของกองทนุขึน้อยู่กบัความสามารถของหุน้สว่นไมจํ่ากัดความรับผดิ (General Partner) ผูจั้ดการกองทนุ 
(Manager) หรอืผูจั้ดการพอรต์การลงทนุ (Portfolio Manager) ของกองทนุหลกั และกองทนุยอ่ย KSF I ในการเลอืกเขา้
ลงทนุและถอนการลงทนุทีเ่หมาะสม ทัง้นี ้กองทนุไมส่ามารถรับประกนัวา่กองทนุหลัก หรอืกองทนุยอ่ย KSF I จะมกีาร
ลงทนุทีเ่หมาะสมหรอืประสบความสําเร็จ  

ปัจจุบนั ไมม่ตีลาดทีม่สีภาพคลอ่ง (Liquid Market) สาํหรับการลงทนุใน Private Equity และไมอ่าจคาดหมายไดว้า่จะมี
การพัฒนาตลาดดงักลา่วขึน้ในอนาคต ดงันัน้ หุน้ในกองทนุ KSF I จงึอาจจะไม่สามารถโอนเปลีย่นมอืไดง้า่ย กองทนุใน
ฐานะผูถ้อืหุน้จํากัดความรับผดิ (Limited Shareholder) จะมขีอ้ผูกพันตอ่กองทนุยอ่ย KSF I เป็นระยะเวลานาน และ
โดยทั่วไปจะไม่สามารถถอนตวัจากกองทนุย่อย KSF I ได ้ 

การลงทนุในบรษัิททีม่ไิดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยส์ามารถจําหน่ายเป็นตวัเงนิไดย้าก และโดยทั่วไปจะมคีวามเสีย่ง
ในระดบัทีส่งูกวา่การลงทนุในบรษัิทจดทะเบยีน ในกรณีทีก่องทนุย่อย KSF I ทีก่องทนุเขา้ลงทนุเป็นผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ย การ
จัดหาความคุม้ครองอยา่งเพยีงพอสําหรับผลประโยชนข์องกองทนุย่อย KSF I อาจจะไมส่ามารถทําได ้ 

ผูล้งทนุควรตระหนักวา่ผลการดําเนนิงานในอดตีไม่จําเป็นตอ้งบง่ชีถ้งึผลการดําเนนิงานในอนาคต และกองทนุไม่สามารถ
รับรองวา่กองทนุยอ่ย KSF I ทีก่องทนุเขา้ลงทนุจะมผีลการดําเนนิงานทีเ่ทยีบเคยีงกนั

มลูคา่ของกองทนุอา้งองิ (Underlying Fund) อาจมคีวามผันผวน กองทนุไมส่ามารถรับรองวา่จะบรรลวุัตถปุระสงคก์าร
ลงทนุของกองทนุยอ่ย KSF I หรอืกองทนุย่อย KSF I จะคนืทนุชาํระแลว้ (Contributed Capital) ทัง้หมดหรอืบางสว่น
ใหแ้กก่องทนุในฐานะผูถ้อืหุน้จํากดัความรับผดิ (Limited Shareholder) 

กฎระเบยีบเกีย่วกบัภาษี และการตคีวามกฎระเบยีบเหลา่นี้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุในกองทนุยอ่ย KSF I อาจเปลีย่นแปลง
ไดใ้นระหวา่งทีก่องทนุถอืหน่วยลงทนุของกองทนุย่อย KSF I  

การเปลีย่นแปลงในสภาวะเศรษฐกจิ เชน่ การปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ การเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่น เศรษฐกจิตกตํา่
และภาวะตกตํา่ของภาคอตุสาหกรรมทีอ่ยูใ่นพอรต์การลงทนุ อาจเกดิขึน้ไดใ้นระหวา่งทีก่องทนุถอืหน่วยลงทนุของกองทนุ
ยอ่ย KSF I ซึง่อาจมผีลกระทบในทางลบตอ่กองทนุอา้งองิ (Underlying Fund) และตอ่กองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุใน
ทีส่ดุ  

ในชว่งปีแรก ๆ ของการจัดตัง้กองทนุยอ่ย KSF I มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดรั้บจากการจําหน่ายการลงทนุ (Realization Value) 
อาจมจํีานวนตํา่กวา่มลูคา่เริม่ตน้ (Initial Value) โดยอาจมสีาเหตจุากผลกระทบของคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยในการ
จัดตัง้และการดําเนนิงาน และการทีก่องทนุย่อย KSF I เพิง่อยู่ในระยะเริม่ตน้ของวงจรการลงทนุ การประเมนิมลูคา่ของ
กองทนุย่อย KSF I และการลงทนุของกองทนุย่อย KSF I จะเป็นไปตามมาตรฐานอตุสาหกรรมทีม่อียู ่ในขณะทีม่าตรฐาน
ดงักลา่วมุง่ทีจ่ะใหข้อ้มลูทีแ่ทจ้รงิเป็นธรรมของมลูคา่ของสนิทรัพยข์องกองทนุยอ่ย KSF I ณ เวลาใดเวลาหนึง่ แตมู่ลคา่
ตลาดทีแ่ทจ้รงิของการลงทนุประเภท Private Equity จะเกดิขึน้ก็ตอ่เมือ่ถอนหรอืจําหน่ายการลงทนุนัน้

1.2 การลงทนุตอ่เนือ่งและขอ้ผกูพันการชําระเงนิทนุ  
เนือ่งจากกองทนุหลกั อาจถกูเรยีกใหจั้ดหาเงนิลงทนุตอ่เนือ่ง ชาํระเงนิทนุเพิม่เตมิ หรอืคนืผลตอบแทนทีจ่า่ยใหก้บั
กองทนุอา้งองิ (Underlying Fund) กองทนุจงึไมส่ามารถรับรองวา่กองทนุหลกั จะมเีงนิทนุเพยีงพอสาํหรับการดําเนนิการ
ดงักลา่ว ซึง่อาจมผีลกระทบในทางลบตอ่กองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้ 

1.3 ความรับผดิในกรณีการคนืผลตอบแทนทีจ่่ายแลว้  
ในบางครัง้ หุน้สว่นไม่จํากดัความรับผดิ (General Partner) ของกองทนุหลกั จะนําเงนิทีพ่งึจา่ยใหแ้กก่องทนุในฐานะผูถ้อื
หุน้จํากดัความรับผดิ (Limited Shareholder) ไปลงทนุตอ่ หรอืเรยีกจํานวนเงนิทีไ่ดจ้า่ยใหก้ับกองทนุคนืเพือ่นําไปลงทนุ
ตอ่ หรอือาจใช ้(หรอืเรยีกคนืเพือ่ใช)้ ชาํระหนีข้องกองทนุหลกั หรอืวตัถปุระสงคโ์ดยชอบอืน่ใด การเรยีกคนืผลตอบแทนที่
จา่ยใหแ้กก่องทนุแลว้อาจมผีลทางภาษี ผูส้นใจลงทนุควรปรกึษาทีป่รกึษาวชิาชพีเกีย่วกบัผลทางภาษีของการเรยีกคนืนัน้  

1.4 การกูย้มืเงนิ  
กองทนุอา้งองิ (Underlying Fund) อาจกูย้มืเงนิตามขอ้จํากัดทีกํ่าหนดไวใ้นเอกสารการจัดตัง้ของกองทนุอา้งองิ โดย
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กองทนุอา้งองิอาจนําเอาวงเงนิลงทนุทีไ่ดรั้บหรอืจะไดรั้บชําระจากผูล้งทนุ (Capital Commitment) ซึง่รวมถงึวงเงนิลงทนุ
ทีไ่ดรั้บหรอือาจไดรั้บจากกองทนุหลกั ไปเป็นหลักประกนัการกูย้มืของกองทนุอา้งองิซึง่ผูล้งทนุดงักลา่ว ในกรณีดงักลา่ว
หากกองทนุอา้งองิผดินัดชาํระหนีห้รอืมเีหตผุดิสญัญาอืน่ภายใตห้นีด้งักลา่ว (รวมถงึกรณีทีก่องทนุอา้งองิมหีนีส้นิลน้พน้
ตวั) ผูใ้หกู้อ้าจเรยีกรอ้งใหผู้ล้งทนุของกองทนุอา้งองิรวมถงึกองทนุหลัก ชําระเงนิลงทนุทียั่งไมไ่ดช้าํระ (Unfunded 
Commitments) ทัง้หมด เพือ่การชาํระคนืหนีข้องกองทนุอา้งองิได ้โดยในกรณีดงักลา่วหากผูล้งทนุในกองทนุอา้งองิบาง
รายไมช่ําระเงนิลงทนุตามวงเงนิลงทนุของตน อาจทําใหผู้ล้งทนุรายอืน่ ๆ รวมถงึกองทนุหลัก ตอ้งรับภาระในหนีนั้น้สงูเกนิ
สดัสว่นทีค่วรจะเป็น ซึง่จะสง่ผลกระทบในทางลบตอ่กองทนุทําใหเ้กดิการขาดทนุได ้ 
 
1.5 การเรยีกระดมทนุ  
หากกองทนุในฐานะผูถ้อืหุน้จํากดัความรับผดิ (Limited Shareholder) ไมป่ฏบิตัติามการเรยีกระดมทนุของกองทนุหลัก จะ
ถอืเป็นกรณีทีผู่ถ้อืหุน้จํากดัความรับผดิผดิสญัญา และจะถกูลงโทษตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ตกลงการเสนอขายหลักทรัพยใ์หก้บั
บคุคลในวงจํากดั (Private Placement Memorandum) ทีก่องทนุไดเ้ขา้ทํากับกองทนุหลัก  
 
1.6 การเขา้ลงทนุหรอืตกลงจะเขา้ลงทนุเป็นจํานวนทีเ่กนิฐานวงเงนิลงทนุทีจ่ะเรยีกเก็บจากผูล้งทนุของกองทนุยอ่ย KSF I  
การเขา้ลงทนุหรอืตกลงจะเขา้ลงทนุเป็นจํานวนทีเ่กนิฐานวงเงนิลงทนุทีจ่ะเรยีกเก็บจากผูล้งทนุของกองทนุย่อย KSF I 
(Over-Commitment) จะกอ่ใหเ้กดิความเสีย่งทีก่องทนุยอ่ย KSF I ทีก่องทนุเขา้ลงทนุนัน้ไมส่ามารถปฏบิตัติามภาระ
ผกูพันทีค่า้งอยู่ได ้โดยผูจั้ดการพอรต์การลงทนุ (Portfolio Manager) ของกองทนุหลกัไดทํ้าการศกึษาแลว้ และมี
ความเห็นวา่กองทนุย่อย KSF I อาจเขา้ลงทนุหรอืตกลงเขา้ลงทนุเกนิกวา่ฐานวงเงนิลงทนุทีจ่ะเรยีกจากผูล้งทนุของ
กองทนุย่อย KSF I ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 ของฐานวงเงนิลงทนุทีก่องทนุย่อยจะเรยีกจากผูล้งทนุ ดงันัน้ การทีก่องทนุเขา้ลงทนุ
ในกองทนุย่อย KSF I จงึสง่ผลใหก้องทนุตอ้งรับความเสีย่งในการเขา้ลงทนุหรอืตกลงจะเขา้ลงทนุเป็นจํานวนทีเ่กนิฐาน
วงเงนิลงทนุทีจ่ะเรยีกเก็บจากผูล้งทนุของกองทนุยอ่ย KSF I ในอตัรารอ้ยละ 25 เชน่กนั นอกจากนี ้กองทนุย่อย KSF I ที่
กองทนุเขา้ลงทนุยังสามารถกูย้มืเงนิสาํหรับจํานวนเงนิสว่นทีข่าดหากเกดิเหตกุารณ์ดงักลา่วขึน้ ซึง่อาจสง่ผลกระทบ
ในทางลบตอ่กองทนุอนัทําใหค้วามเสีย่งของกองทนุเพิม่ขึน้  
 
1.7 ความเชือ่มั่นในทมีผูบ้รหิาร  
ถงึแมว้า่กองทนุหลัก ประสงคท์ีจ่ะลงทนุในกองทนุอา้งองิ (Underlying Fund) ซึง่มทีมีผูบ้รหิารทีม่มีาตรฐานการปฏบิัตกิาร
ทีเ่ป็นทีย่อมรับ แตก่องทนุไมส่ามารถรับประกนัความสําเร็จของทมีผูบ้รหิารในการบรหิารจัดการกองทนุอา้งองิได ้ซึง่หาก
ทมีผูบ้รหิารของกองทนุอา้งองิลม้เหลวในการบรหิารกองทนุอา้งองิอาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่กองทนุได ้ 
 
1.8 การเปลีย่นแปลงกลยุทธก์ารลงทนุ  
กลยุทธก์ารลงทนุของกองทนุยอ่ย KSF I ทีก่องทนุเขา้ลงทนุอาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยการอนุมัตลิว่งหนา้โดยเสยีงขา้งมาก
ของหุน้ทีอ่อกจําหน่ายแลว้ (Outstanding Shares) โดยการเปลีย่นแปลงใด ๆ ซึง่ไดรั้บอนุมัตจิากเสยีงขา้งมากดงักลา่วจะ
มผีลผกูพันผูล้งทนุทกุราย (รวมถงึผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงไมเ่ห็นดว้ยกบัการเปลีย่นแปลงทีเ่สนอ หรอืงดออกเสยีง) การ
ตดัสนิใจเขา้ทํากจิกรรมใหม ่หรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงกลยุทธก์ารลงทนุเดมิของกองทนุย่อย KSF I อาจทําใหเ้งนิทนุของ
กองทนุย่อย  
KSF I ทีก่องทนุเขา้ลงทนุมคีวามเสีย่งเพิม่เตมิอย่างมนัียสาํคัญ  
 
1.9 คดคีวามโดยบคุคลภายนอก  
กจิกรรมการลงทนุทางออ้มของกองทนุจะสง่ผลใหก้องทนุอาจมคีวามเสีย่งทีจ่ะตอ้งเขา้ไปเกีย่วขอ้งในคดคีวามกับ
บคุคลภายนอก ทัง้นี ้โดยปกต ิกองทนุหลัก จะรับภาระคา่ใชจ้่ายในการตอ่สูข้อ้เรยีกรอ้งของบคุคลภายนอก และการชําระ
เงนิใด ๆ ตามการตกลงยุตคิดหีรอืคําพพิากษา ซึง่จะทําใหท้รัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหลัก ลดจํานวนลงอนัสง่ผลทําให ้
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุลดจํานวนลงตามไปดว้ย  
 
1.10 ขอ้จํากดัการโอน  
หุน้ของ กองทนุหลกั ไมม่ตีลาดสาธารณะ (Public Market) รองรับในการซือ้ขายและไมอ่าจคาดวา่จะมกีารพัฒนาตลาดนี้
ข ึน้ในอนาคต นอกจากนี ้การโอนหุน้จะกระทําไดโ้ดยการอนุมัตลิว่งหนา้จากหุน้สว่นไมจํ่ากัดความรับผดิ (General 
Partner) เทา่นัน้ และตอ้งเป็นไปตามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคับ และขัน้ตอนทีกํ่าหนดไวใ้นขอ้ตกลงการเสนอขายหลกัทรัพย์
ใหก้บับคุคลในวงจํากดั (Private Placement Memorandum) และหนังสอืสาํคัญการจัดตัง้ (Articles of Incorporation) 
กองทนุหลัก ดงันัน้ ผูล้งทนุจงึควรรับทราบและยอมรับไดถ้งึความเสีย่งจากการทีก่ารลงทนุในกองทนุหลัก ของกองทนุไมม่ี
สภาพคลอ่งในการซือ้ขาย  
 
1.11 การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืชีช้วนเพือ่การเสนอขายหุน้ตอ่บคุคลในวงจํากดั  
ขอ้บงัคับในขอ้ตกลงการเสนอขายหลักทรัพยใ์หก้ับบคุคลในวงจํากดั (Private Placement Memorandum) ของ กองทนุ
หลกั (รวมถงึกลยทุธก์ารลงทนุ และ/หรอืนโยบายของกองทนุยอ่ย KSF I ทีก่องทนุเขา้ลงทนุ) อาจถูกแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
โดยเป็นไปตามขอ้กําหนดทีร่ะบไุวใ้นขอ้ตกลงดงักลา่ว ซึง่การแกไ้ขเพิม่เตมิดงักลา่วอาจสง่ผลทําใหค้วามเสีย่งในการที่
กองทนุเขา้ลงทนุในกองทนุย่อย KSF I เพิม่ขึน้ หรอืสง่ผลกระทบในทางลบแกก่องทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุ  
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1.12 สภาวะเศรษฐกจิและภาวะตลาดโดยทัว่ไป  
สภาวะเศรษฐกจิและภาวะตลาดโดยทั่วไปอาจมผีลตอ่ความสําเร็จของกองทนุ ตวัอย่างของสภาวะเศรษฐกจิและภาวะ
ตลาดโดยทัว่ไปไดแ้ก ่อัตราดอกเบีย้ ความสามารถในการจัดหาสนิเชือ่ อตัราเงนิเฟ้อ ความไมแ่น่นอนทางเศรษฐกจิ การ
เปลีย่นแปลงของกฎหมาย (รวมถงึกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการจัดเก็บภาษีจากการลงทนุของกองทนุ) อปุสรรคทางการคา้ การ
ควบคมุการแลกเปลีย่นเงนิตรา และสถานการณ์ทางการเมอืงภายในประเทศและระหวา่งประเทศ (รวมถงึสงคราม การกอ่
การรา้ย หรอืปฏบิตักิารดา้นความมั่นคง) ปัจจัยเหลา่นี้อาจสง่ผลกระทบตอ่ระดับและความผันผวนของราคาของหลักทรัพย์
และสภาพคลอ่งของการลงทนุของกองทนุ ความผันผวนหรอืการขาดสภาพคลอ่งอาจสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถในการ
ทํากําไรของกองทนุ หรอืกอ่ใหเ้กดิความสญูเสยี กองทนุมฐีานะการซือ้ขาย (Trading Positions) คา้งไวอ้ยูเ่ป็นจํานวนมาก 
ซึง่อาจทําใหก้องทนุไดรั้บผลกระทบในทางลบจากความผันผวนในตลาดการเงนิ โดยยิง่กองทนุมฐีานะการซือ้ขาย 
(Trading Positions) มากเทา่ใด ความระดบัของความสญูเสยีทีอ่าจเกดิขึน้ก็ยิง่สงูขึน้ตามไปดว้ย  
 
1.13 ความเสีย่งทางดา้นกฎหมาย ภาษีอากร และการกํากบัดแูล  
การเปลีย่นแปลงของกฎหมาย ภาษีอากร และการกํากับดแูล ตลอดจนคําวนิจิฉัยของศาลอาจเกดิขึน้ไดใ้นระหวา่งการ
ดําเนนิการของกองทนุ ซึง่อาจมผีลกระทบในทางลบตอ่ (1) กองทนุหลัก หุน้สว่นไมจํ่ากัดความรับผดิ (General Partner) 
ผูจั้ดการกองทนุ (Manager) หรอื ผูจั้ดการพอรต์การลงทนุ (Portfolio Manager) หรอืกองทนุอา้งองิ (Underlying Fund) 
(2) ลกัษณะและวธิกีารลงทนุของกองทนุ (3) ผลการดําเนนิงานของกองทนุ หรอื (4) ผูล้งทนุในกองทนุ ทัง้นี ้การกํากบั
ดแูลของกองทนุเพือ่การลงทนุภาคเอกชน (Private Investment Funds) และบรษัิทเอกชนยังคงมกีารเปลีย่นแปลงและ
พัฒนาตอ่ไป ซึง่การเปลีย่นแปลงดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่มลูคา่ของการลงทนุของกองทนุอา้งองิ (และของ
กองทนุ) และความสามารถทีจ่ะดําเนนิกลยุทธก์ารลงทนุของกองทนุอา้งองิ และภาครัฐไดม้กีารออกกฎหมายและกํากับ
ดแูลอตุสาหกรรมบรกิารดา้นการเงนิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ธรุกจิกองทนุเพือ่การลงทนุภาคเอกชน และทีป่รกึษาการลงทนุ
อยา่งเขม้ขน้ ซึง่การตรวจสอบดงักลา่วอาจเพิม่ภาระและคา่ใชจ้า่ยทางดา้นกฎหมาย การปฏบิตัติามกฎระเบยีบ การบรหิาร
จัดการ และอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนการควบคมุดแูลและการเขา้มามสีว่นเกีย่วขอ้งของหน่วยงานกํากบัดแูลในการ
ดําเนนิการของกองทนุ กองทนุหลกั หุน้สว่นไม่จํากดัความรับผดิ ผูจั้ดการกองทนุ หรอืผูจั้ดการพอรต์การลงทนุ และ/หรอื
กองทนุอา้งองิหรอือาจทําใหเ้กดิความคลมุเครอืหรอืความขัดแยง้กนัระหวา่งระบบกฎหมายหรอืระบบการกํากบัดแูลทีใ่ช ้
บงัคบักบักองทนุ กองทนุหลัก หุน้สว่นไม่จํากดัความรับผดิ ผูจั้ดการกองทนุหรอื ผูจั้ดการพอรต์การลงทนุและ/หรอืกองทนุ
อา้งองิ นอกจากนี ้ตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้อยูภ่ายใตก้ฎหมาย กฎระเบยีบ และขอ้กําหนด
เกีย่วกบัการวางหลกัประกนั (Margin Requirements) ทีเ่ขม้ขน้ และอาจมกีารนําหลกัเกณฑห์รอืกฎหมายอืน่ของประเทศ
สหรัฐอเมรกิาหรอืประเทศอืน่ ซึง่ควบคมุกองทนุ กองทนุหลัก หุน้สว่นไมจํ่ากัดความรับผดิ ผูจั้ดการกองทนุหรอืผูจั้ดการ
พอรต์การลงทนุและ/หรอืกองทนุอา้งองิมาใชไ้ด ้โดยขอบเขตทีอ่าจเป็นไปไดข้องหลักเกณฑห์รอืกฎหมายนัน้ไมเ่ป็นที่
ทราบได ้กองทนุไมส่ามารถรับรองวา่กองทนุ กองทนุหลัก หุน้สว่นไมจํ่ากดัความรับผดิ ผูจั้ดการกองทนุหรอืผูจั้ดการพอรต์
การลงทนุ และ/หรอืกองทนุอา้งองิ จะไมถ่กูตรวจสอบหรอืกํากบัดแูลจากหน่วยงานตามกฎหมายในอนาคต ผลของการ
เปลีย่นแปลงหรอืพัฒนาการในดา้นการกํากับดแูลทีม่ตีอ่กองทนุ อาจกระทบตอ่วธิกีารในการบรหิารจัดการกองทนุ อย่างมี
นัยสาํคญั  
 
1.14 ขอ้มลูระบตุวับคุคลและการรายงานความเป็นผูรั้บผลประโยชนท์ีแ่ทจ้รงิ การหักภาษี ณ ทีจ่า่ยจากการชาํระเงนิ  
กฎหมาย Foreign Account Tax Compliace Act ("FATCA") มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ลดการหลกีเลีย่งภาษีของพลเมอืง
สหรัฐอเมรกิา โดยกําหนดใหส้ถาบนัการเงนิตา่งประเทศ (FFIs) รายงานรายละเอยีดของผูล้งทนุทีเ่ป็นพลเมอืง
สหรัฐอเมรกิาซึง่ถอืครองทรัพยส์นิภายนอกประเทศสหรัฐอเมรกิาตอ่กรมสรรพากรของสหรัฐอเมรกิา (U.S. Internal 
Revenue Service) สบืเนือ่งจากกฎหมาย Hire Act และเพือ่จงูใจมใิหส้ถาบนัการเงนิตา่งประเทศ อยูน่อกระบบกฎหมายนี ้
หลกัทรัพยข์องสหรัฐอเมรกิาทัง้หมดซึง่ถอืครองโดยสถาบนัการเงนิทีไ่ม่ไดเ้ขา้มาอยูใ่นและปฏบิตัติามระบบกฎหมายนีจ้ะ
ถกูหักภาษี ณ ทีจ่่ายของประเทศสหรัฐอเมรกิาในอตัรารอ้ยละ 30 ของจํานวนเงนิรวมทีไ่ดรั้บจากการขาย (Gross Sales 
Proceeds) และเงนิได ้(Income) ระบบกฎหมายนีม้ผีลบงัคับใชอ้ย่างเป็นขัน้ตอน ระหวา่งวันที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2557 ถงึ 
พ.ศ. 2560 เมือ่วนัที ่28 มนีาคม พ.ศ. 2557ประเทศสหรัฐอเมรกิาและประเทศลักเซมเบริก์ (Grand Duchy of 
Luxembourg) ไดเ้ขา้ทําความตกลงระหวา่งรัฐแบบที ่1 (Model 1 Intergovernmental Agreement) ("ความตกลง 
IGA") และบนัทกึความเขา้ใจทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่อํานวยความสะดวกการปฏบิตัติามบทบญัญัตขิองกฎหมาย FATCA นอกจากนี ้
ประเทศไทยยังไดเ้ขา้ทําความตกลงระหวา่งรัฐแบบที ่1 กบัประเทศสหรัฐอเมรกิาโดยเลอืกเป็น Model 1A (Reciprocal) ที่
กําหนดใหป้ระเทศไทยและสหรัฐอเมรกิาสง่ขอ้มูลใหแ้กก่นัและกนัผา่นระบบอตัโนมัต ิทัง้นี ้กองทนุมสีถานะเป็นสถาบนั
การเงนิตา่งประเทศ ซึง่ภายใตก้ฎหมาย FATCA และความตกลง IGA ของประเทศลักเซมเบริก์นัน้ สถาบนัการเงนิ
ตา่งประเทศ สามารถมสีถานะเป็นสถาบนัการเงนิตา่งประเทศประเภท "ตอ้งรายงาน" (Reporting) หรอืสถาบนัการเงนิ
ตา่งประเทศประเภท "ไมต่อ้งรายงาน" (Non-Reporting) อนึง่ ขึน้อยู่กบัการทีก่องทนุยอ่ย KSF I ถกูกําหนดใหม้สีถานะ
เป็นสถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศประเภทใด ซึง่หากกองทนุยอ่ย KSF I ถกูกําหนดใหม้สีถานะเป็นสถาบนัการเงนิระหวา่ง
ประเทศแบบที ่"ตอ้งรายงาน" กองทนุจงึอาจจําเป็นตอ้งกําหนดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายมอบเอกสารหลักฐานทีจํ่าเป็น
เกีย่วกบัถิน่ทีอ่ยู่ทางภาษี และรายงานขอ้มลูบางอยา่งเกีย่วกบับญัชทีีต่อ้งรายงาน (Reportable Accounts) ตอ่หน่วยงานที่
มอํีานาจของประเทศไทยและลกัเซมเบริก์และ/หรอือาจจําเป็นตอ้งกําหนดขอ้จํากดัในการเสนอขายและการขายหุน้ตอ่ผู ้
ลงทนุบางประเภท ทัง้นี ้รัฐบาลไทยและรัฐบาลลกัเซมเบริก์จะออกกฎหมายตามความตกลง IGA เพือ่การปฏบิตัติาม
กฎหมาย FATCA อยา่งสมบรูณ์ ซึง่จะตอ้งใชเ้วลาระยะหนึง่เพือ่ทีจ่ะประเมนิผลกระทบทัง้หมดทีก่ฎหมาย FATCA มตีอ่
ประเทศไทยและประเทศลักเซมเบริก์ไดอ้ย่างถกูตอ้ง  

35



 
1.15 ความไม่แน่นอนของผลในอนาคต  
หนังสอืชีช้วนฉบับนีอ้าจรวมขอ้มลูทีม่ลีักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Information) บางอยา่ง 
ขอ้มลูนี้ไดจั้ดทําขึน้จากประสบการณ์ในอตุสาหกรรม โดยอยู่บนสมมตุฐิานขอ้เท็จจรงิตา่ง ๆ และความเห็นทีเ่กีย่วกบั
เหตกุารณ์ในอนาคตซึง่กองทนุเชือ่วา่มคีวามสมเหตสุมผลในขณะทีจั่ดทํา อยา่งไรก็ตาม กองทนุไม่สามารถรับรองวา่
สมมตุฐิานเหลา่นัน้ถกูตอ้ง ผลตอบแทนการลงทนุทีผ่่านมาของกองทนุหลกั ไมไ่ดเ้ป็นสิง่บง่ชีค้วามสาํเร็จในอนาคต  
 
1.16 ความเสีย่งเกีย่วกบัการลงทนุประเภท Private Equity  
กองทนุหลัก ซึง่กองทนุเขา้ลงทนุอาจมคีวามเสีย่งหลายประการทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทนุในทรัพยส์นิหรอืหลักทรัพยข์อง
บรษัิทตา่ง ๆ ทีไ่มม่กีารซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย ์กองทนุหลกั แขง่ขนักับนติบิคุคลอืน่ ๆ หลายแหง่เพือ่ใหไ้ดพ้อรต์การ
ลงทนุทีน่่าสนใจ และหากกองทนุหลกั ไม่ประสบความสําเร็จอาจสง่ผลใหผ้ลกําไรของกองทนุลดลง นอกจากนี ้เนื่องจาก
ลกัษณะของโครงการลงทนุของกองทนุหลัก ทีก่องทนุเขา้ลงทนุ กองทนุจงึอาจมคีวามเสีย่งตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
ลงทนุในบรษัิทซึง่อยูใ่นระยะเริม่ตน้ บรษัิทเหลา่นี้อาจรับภาระของภาวะในทางลบของธรุกจิและเศรษฐกจิไดน้อ้ยกวา่บรษัิท
ทีม่ขีนาดใหญ่กวา่และกอ่ตัง้มานานกวา่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ บรษัิททีอ่ยูใ่นระยะเริม่ตน้อาจขาดประสบการณ์หรอืความรู ้
ความสามารถในดา้นการบรหิารจัดการ และความสามารถทีจ่ะเขา้ถงึชอ่งทางการจัดจําหน่ายผลติภัณฑข์องตน ขาดความ
หลากหลายของผลติภัณฑ ์และมเีงนิทนุไมเ่พยีงพอสําหรับคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงาน การวจัิยและการพัฒนา อกีทัง้
เทคโนโลยขีองบรษัิทเหลา่นัน้อาจยังไม่ไดรั้บการทดสอบ และอาจลา้สมัยเร็วเนือ่งจากการพัฒนาเทคโนโลยทีีใ่หมก่วา่ 
(Newer Disruptive Technologies) ปัจจัยเหลา่นีทํ้าใหผู้อ้อกหลกัทรัพยใ์นระยะเริม่ตน้มแีนวโนม้ทีจ่ะลม้เหลวในดา้นการ
ดําเนนิงานและการเงนิ ซึง่มผีลในทางลบตอ่ความอยูร่อดของผูอ้อกหลกัทรัพยท์ัง้ในระยะสัน้และระยะยาวมากกวา่
ผูป้ระกอบการรายอืน่ในธรุกจิเดยีวกนั บรษัิทเหลา่นัน้อาจไม่มปีระวตักิารดําเนนิงานทีส่รา้งผลกําไร หรอือาจมปีระวตักิาร
ดําเนนิงานทีส่รา้งผลกําไรอยา่งจํากัด และอาจมคีวามผันผวนสงูในดา้นรายได ้คา่ใชจ้า่ยและผลกําไร และอาจพึง่พาการ
บรหิารจัดการโดยบคุลากรหลักเพยีงคนเดยีวหรอืไมก่ีค่น อกีทัง้อาจมคีวามออ่นไหวตอ่ความสญูเสยี และความเสีย่งตอ่การ
ลม้ละลายทีส่งูกวา่ ความสามารถทีจ่ะแปลงการลงทนุประเภท Private Equity เป็นเงนิทนุอาจขึน้อยู่กบัความสาํเร็จของ
การถอนตัวจากการลงทนุ นอกจากนี ้ความสาํเร็จของการถอนตวัจากการลงทนุอาจขึน้อยู่กบัการขาย การควบรวมกจิการ 
การเสนอขายหลกัทรัพยต์อ่ประชาชนครัง้แรก หรอืธรุกรรมในทํานองเดยีวกนั ในกรณีทีม่กีารถอืครองสว่นไดเ้สยีทีม่อํีานาจ
ควบคมุ (Controlling Interest) หรอืสว่นไดเ้สยีทีม่นัียสําคญั (Significant Stake) ในแตล่ะทรัพยส์นิหรอืบรษัิททีเ่ขา้
ลงทนุ (Portfolio Company) เนือ่งจากทรัพยส์นิเหลา่นัน้ หรอืหลกัทรัพยข์องบรษัิทเหลา่นัน้ไมไ่ดม้กีารซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย ์กองทนุไม่สามารถรับรองวา่กองทนุหลกั ทีก่องทนุเขา้ลงทนุจะสามารถถอนตัวจากการลงทนุไดส้ําเร็จในเวลา
หรอืราคาทีต่อ้งการ และการถอนตวัจากการลงทนุในทรัพยส์นิหรอืหลกัทรัพยด์งักลา่วอาจเป็นไปไดย้าก มคีวามลา่ชา้อยา่ง
มาก หรอืเป็นการพน้วสิยั  
 
1.17 ความเสีย่งทีเ่กีย่วกบัอสงัหารมิทรัพย ์ 
ตามแผนการลงทนุของกองทนุหลกั ทีก่องทนุเขา้ลงทนุ กองทนุอาจมคีวามเสีย่งตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุใน
อสงัหารมิทรัพย ์ซึง่หากปัจจัยพืน้ฐาน (fundamentals) ของอสงัหารมิทรัพยต์กตํา่ลง อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ผล
การดําเนนิงานของกองทนุในทีส่ดุ โดยความเสีย่งเหลา่นีร้วมถงึความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาระการเป็นเจา้ของ
อสงัหารมิทรัพย ์สภาวะเศรษฐกจิ การเปลีย่นแปลงของกฎหมายสิง่แวดลอ้มและการจัดโซนนิง่ (zoning) ความสญูเสยีจาก
ภัยพบิตัแิละการเวนคนื ขอ้จํากัดเกีย่วกบัการเชา่ การลดตํา่ลงของมลูคา่อสงัหารมิทรัพย ์การเปลีย่นทัศนคตขิองผูเ้ชา่ตอ่
อสงัหารมิทรัพย ์การเปลีย่นแปลงในอปุทานและอปุสงคข์องอสงัหารมิทรัพยท์ีแ่ขง่ขนักนัในพืน้ที ่(เชน่ อนัเนือ่งมาจากการ
กอ่สรา้งทีม่ากเกนิความตอ้งการ) ความผันผวนของอตัราการเขา้พักโดยเฉลีย่ รายไดจ้ากการดําเนนิงาน อตัราคา่หอ้งพัก
สาํหรับทรัพยส์นิประเภทโรงแรม และทรัพยากรทางการเงนิของผูเ้ชา่ การเปลีย่นแปลงของความสามารถในการกูย้มื (Debt 
Financing) ซึง่อาจสง่ผลใหก้ารขายหรอืจัดหาเงนิกูเ้พือ่ชําระคนืหนีเ้ดมิ (Refinancing) ของอสงัหารมิทรัพยเ์ป็นไปไดย้าก
หรอืไมส่ามารถทีจ่ะทําได ้การเปลีย่นแปลงกฎหมายเกีย่วกบัอาคาร สิง่แวดลอ้ม และอืน่ ๆ การขาดแคลนพลงังานและวัสด ุ
ความเสีย่งตา่ง ๆ ทีส่ามารถเอาประกนัภัยไดห้รอืไม่สามารถเอาประกนัภัยได ้ภัยธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง การ
เปลีย่นแปลงในกฎระเบยีบของทางการ (เชน่ การควบคมุคา่เชา่) การเปลีย่นแปลงอตัราภาษีอสงัหารมิทรัพยแ์ละคา่ใชจ้า่ย
การดําเนนิงาน การเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ และความพรอ้มของกองทนุสนิเชือ่ภาคอสงัหารมิทรัพย ์(Mortgage 
Funds) ซึง่อาจสง่ผลใหก้ารขายหรอืการจัดหาเงนิกูเ้พือ่ชาํระคนืหนีเ้ดมิของทรัพยส์นิเป็นไปไดย้ากหรอืไม่สามารถจะทํา
ได ้การเพิม่ขึน้ของการผดินัดจํานอง การขึน้อตัราดอกเบีย้การกูย้มื ความตกตํา่ลงของเศรษฐกจิหรอืการเมอืงซึง่ทําใหก้าร
เดนิทางลดลง ความรับผดิเกีย่วกับสิง่แวดลอ้ม ความรับผดิทีอ่าจเกดิขึน้จากการจําหน่ายจา่ยโอนทรัพยส์นิ เหตสุดุวสิยั 
การกอ่การรา้ย สงคราม และปัจจัยอืน่ ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของกองทนุ กองทนุหลกั และผูจั้ดการพอรต์การลงทนุ 
(Portfolio Manager)  
 
1.2 ความเสีย่งเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทนุในตา่งประเทศ  
กองทนุอา้งองิ (Underlying Funds) มแีนวโนม้อาจไปลงทนุในตา่งประเทศในหลายพืน้ที ่โดยการลงทนุในตลาด
ตา่งประเทศ (ไม่วา่โดยตรงหรอืโดยออ้ม) อาจมคีวามเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งดงัตอ่ไปนี้  
 
1.2.1 ความเสีย่งทางการเมอืง  
มลูคา่ของสนิทรัพยข์องกองทนุอา้งองิอาจไดรั้บผลกระทบจากความไมแ่น่นอนหรอืเหตกุารณ์ตา่ง ๆ เชน่ พัฒนาการทาง
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การเมอืง การโอนกจิการใหเ้ป็นของรัฐ การเปลีย่นแปลงนโยบายของรัฐบาล การเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบ (รวมถงึการ
เปลีย่นแปลงหลักเกณฑก์ารกํากบัดแูลในเรือ่งดํารงฐานะทางการเงนิ (prudential rules) ตามกรอบการกํากับดแูลเรือ่งการ
ดํารงเงนิทนุ (capital adequacy framework) ทีใ่ชบ้งัคับ และกฎระเบยีบเพือ่การสง่เสรมิเสถยีรภาพทางการเงนิและเพิม่
ความคุม้ครองผูฝ้ากเงนิ ภาษีอากรและการสง่เงนิกลบัประเทศ และขอ้จํากดัเกีย่วกบัการลงทนุตา่งชาตใินประเทศตา่ง ๆ ที่
กองทนุอา้งองิอาจลงทนุอยู่  
 
1.2.2 ความเสีย่งดา้นเศรษฐกจิ  
มคีวามเป็นไดท้ีจ่ะเกดิการเปลีย่นแปลงนโยบายภาษีอากร นโยบายการคลงัและการเงนิ กฎระเบยีบการสง่กําไรกลับ
ประเทศ และกฎระเบยีบทางดา้นเศรษฐกจิอืน่ ๆ ซึง่เมือ่เกดิขึน้แลว้อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่การลงทนุภาคเอกชน  
 
เศรษฐกจิตา่งประเทศอาจแตกตา่งกนัในดา้นอัตราการเตบิโตของผลติภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) อตัราเงนิเฟ้อ 
การลงทนุตอ่ (Capital Reinvestment) ความพอเพยีงดา้นทรัพยากร และดลุการชาํระเงนิ ซึง่ความแตกตา่งเหลา่นี้อาจ
เป็นไดท้ัง้ผลดหีรอืผลเสยี  
 
1.2.3 ความเสีย่งดา้นกฎหมาย  
ตวับทกฎหมายและกฎระเบยีบในบางประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุตา่งชาติ
และภาษีอากร หรอืการตคีวามกฎหมายกฎระเบยีบดังกลา่วนัน้ อาจเปลีย่นแปลงได ้นอกจากนี ้อาจมกีรณีของคดคีวามใน
หลายประเทศ  
 
1.2.4 ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราและสกลุเงนิ  
การทีก่องทนุถอืครองทรัพยส์นิโดยออ้มผ่านกองทนุหลกั กองทนุย่อย KSF I และกองทนุอา้งองิ (Underlying Funds) ใน
สกลุเงนิทอ้งถิน่นัน้ทําใหก้องทนุจะมคีวามเสีย่งดา้นสกลุเงนิในระดบัหนึง่ซึง่อาจมผีลกระทบในทางลบตอ่ผลการ
ดําเนนิงานของกองทนุ และการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศอาจกระทบมลูคา่ของหลกัทรัพยใ์นพอรต์
การลงทนุ  
 
นอกจากนี ้กองทนุหลกั กองทนุยอ่ย KSF I และกองทนุอา้งองิอาจมคีา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วกับการแปลงสกลุเงนิตา่ง ๆ อกีทัง้
กองทนุอา้งองิอาจทําธรุกรรมการแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศบนความคาดหมายวา่จะชาํระเงนิลงทนุทีก่องทนุตกลงจะ
เขา้ลงทนุ (Capital Commitments) หรอืไดรั้บเงนิเมือ่มกีารจําหน่ายจ่ายโอน แตโ่ดยปกต ิกองทนุอา้งองิจะเลีย่งไม่
ป้องกนัความเสีย่งดา้นสกลุในเงนิระยะยาว  
 
เพือ่ป้องกนัความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงในตลาดหุน้ในทางลบ กองทนุอา้งองิ (Underlying Funds) อาจซือ้  
พุทออปชัน่ (put option) และคอลออปชัน่ (call option) ทีอ่า้งองิหุน้ ทําการออกคฟัเวอรค์อลออปชัน่ (Covered Call 
Options) บนหุน้ และซือ้ฟิวเจอรอ์า้งองิดัชนหีุน้ (Stock Index Futures) และออปชัน่ทีเ่กีย่วขอ้ง กองทนุไม่สามารถ
รับประกนัไดว้า่จะมตีราสารทีเ่หมาะสมกบัการป้องกนัความเสีย่งเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงในตลาดพรอ้มเวลาทีก่องทนุ
อา้งองิตอ้งการใชต้ราสารเหลา่นัน้  
 
การสง่รายไดจ้ากการลงทนุ เงนิทนุ และเงนิทีไ่ดรั้บจากการขายหลกัทรัพยก์ลับประเทศของผูล้งทนุตา่งชาต ิเชน่ กองทนุ
อา้งองินัน้ อาจตอ้งจดทะเบยีนกบัหน่วยงานของรัฐหรอืไดรั้บการอนุมัตจิากหน่วยงานของรัฐในบางประเทศ กองทนุอา้งองิ
อาจไดรั้บผลกระทบในทางลบจากความลา่ชา้หรอือาจถูกปฏเิสธมใิหจ้ดทะเบยีนหรอืไม่ไดรั้บการอนุมัตสิาํหรับการสง่เงนิ
กลบัประเทศดงักลา่ว  
 
1.3 ความเสีย่งทีเ่กีย่วกับการบัญช ีการตรวจสอบ และการรายงานทางการเงนิ  
มาตรฐานทีเ่กีย่วกับการเผยแพร่ขอ้มลู การบญัช ีการตรวจสอบ การรายงาน และเงือ่นไขตามกฎหมายในบางประเทศทีม่ี
การเขา้ลงทนุบางอยา่งอาจมคีวามเขม้งวดนอ้ย ซึง่หมายความวา่มลูคา่ของการลงทนุดังกลา่วทีร่ายงานอาจแตกตา่งจาก
มลูคา่ทีจ่ะรายงานในประเทศซึง่มมีาตรฐานทีเ่ขม้งวดกวา่  
 
1.3.1 ความเสีย่งดา้นภาษี  
กองทนุหลัก และ/หรอืกองทนุในฐานะผูถ้อืหุน้จํากดัความรับผดิ (Limited Shareholder) ของกองทนุหลกั อาจตอ้งเสยี
ภาษีอากรเพิม่เตมิหรอืภาษีอากรทีไ่มไ่ดค้าดหมายไวใ้นประเทศตา่ง ๆ ทีก่องทนุหลัก กองทนุอา้งองิ หรอืสนิทรัพยอ์า้งองิ 
(Underlying Investments) ประกอบการและลงทนุอยู ่การเปลีย่นแปลงในสนธสิญัญาภาษี (หรอืการตคีวามสนธสิญัญา
ภาษี) ระหวา่งลักเซมเบริก์ (Luxembourg) และประเทศอืน่ ๆ ทีก่องทนุหลกั กองทนุอา้งองิ หรอืสนิทรัพยอ์า้งองิลงทนุ
ผา่นอาจมผีลกระทบในทางลบตอ่ความสามารถของกองทนุหลกั ทีจ่ะสรา้งรายไดห้รอืกําไรจากการลงทนุ (Capital Gains) 
อยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึง่อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่การสรา้งรายไดห้รอืกําไรของกองทนุ  
 
1.3.2 ความเสีย่งทีเ่กีย่วกบัตวักลางทอ้งถิน่  
ธรุกรรมบางอยา่งของกองทนุอา้งองิอาจดําเนนิการผ่านนายหนา้ ธนาคาร หรอืองคก์รทอ้งถิน่อืน่ในตา่งประเทศ และ
กองทนุอา้งองิอาจมคีวามเสีย่งจากการผดิสญัญา การมหีนีส้นิลน้พน้ตวั หรอืการทจุรติขององคก์รเหลา่นัน้ กองทนุไม่
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สามารถรับรองไดว้า่เงนิทีอ่อกทดรองใหก้บัองคก์รเหลา่นัน้จะไดรั้บชําระคนื หรอืกองทนุอา้งองิจะมสีทิธไิลเ่บีย้ใด ๆ ใน
กรณีการผดิสญัญาในการเก็บ การโอนและการฝากหลักทรัพยช์นดิไมร่ะบชุือ่ผูถ้อื กองทนุอา้งองิมคีวามเสีย่งตา่ง ๆ ซึง่
รวมถงึการถกูโจรกรรม การสญูหายและการถกูทําลาย นอกจากนี ้กองทนุอา้งองิยังตอ้งพึง่พาความมเีสถยีรภาพของระบบ
การธนาคารในประเทศเหลา่นัน้ซึง่  
 
1.3.3 ความเสีย่งดา้นการสง่เงนิลงทนุกลบัประเทศและขอ้จํากดัการลงทนุ  
บางประเทศมกีารหา้มหรอืกําหนดขอ้จํากัดทีม่นัียสาํคญัตอ่การลงทนุของนติบิคุคลตา่งชาต ิบางประเทศกําหนดใหบ้คุคล
ตา่งชาตติอ้งไดรั้บการอนุมัตจิากหน่วยงานของรัฐกอ่นสามารถลงทนุ หรอืจํากดัการลงทนุของบคุคลตา่งชาตใินบรษัิทแหง่
ใดแหง่หนึง่ หรอืจํากดัใหบ้คุคลตา่งชาตลิงทนุในบรษัิทแหง่หนึง่ไดเ้ฉพาะในสว่นของหลกัทรัพยป์ระเภททีกํ่าหนดเทา่นัน้ 
โดยหลกัทรัพยด์งักลา่วอาจมสีทิธดิอ้ยกวา่หลักทรัพยป์ระเภทอืน่ของบรษัิทนัน้ทีบ่คุคลตา่งชาตไิม่สามารถถอืได ้บาง
ประเทศอาจจํากดัโอกาสการลงทนุในอตุสาหกรรมทีม่คีวามสําคญัตอ่ผลประโยชนข์องชาต ิการสง่รายไดจ้ากการลงทนุ 
เงนิทนุ และเงนิทีไ่ดรั้บจากการขายกลบัประเทศโดยผูล้งทนุตา่งชาต ิอาจตอ้งมกีารจดทะเบยีนกบัหน่วยงานของรัฐและ/
หรอืการอนุมัตจิากหน่วยงานของรัฐในประเทศทีกํ่าลงัพัฒนาบางประเทศ ซึง่อาจมผีลกระทบในทางลบตอ่การดําเนนิงาน
ของกองทนุอา้งองิทําใหส้ง่ผลกระทบในทางลบตอ่การดําเนนิงานของกองทนุเชน่กนั ถงึแมว้า่กองทนุอา้งองิจะลงทนุใน
ตลาดซึง่ขอ้จํากดัเหลา่นีถ้อืวา่เป็นทีย่อมรับได ้แตก็่อาจมกีารออกขอ้จํากดัใหมห่รอืเพิม่เตมิภายหลงัจากการลงทนุครัง้แรก
ทีอ่าจเป็นการจํากัดความสามารถในการบรหิารจัดการทรัพยส์นินัน้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และอาจกอ่ใหเ้กดิความสญูเสยีที่
มนัียสาํคญั  
 
1.3.4 ความเสีย่งในดา้นการชําระราคา การสง่มอบ และการเก็บรักษาหลักทรัพย ์ 
ตลาดหลักทรัพยบ์างแหง่ประสบปัญหาดา้นการดําเนนิงาน การชาํระราคา การสง่มอบ และการเก็บรักษาหลกัทรัพยเ์ป็นครัง้
คราว ซึง่สง่ผลใหก้ารซือ้ขายลม้เหลว (Failed Trades) หากปัญหาดงักลา่วเกดิขึน้ กองทนุอา้งองิอาจพลาดโอกาสการ
ลงทนุทีน่่าสนใจ ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่การดําเนนิงานของกองทนุ หากกองทนุอา้งองิไมส่ามารถดําเนนิการซือ้หลักทรัพย์
ได ้หรอืในกรณีทีก่องทนุอา้งองิเป็นผูข้าย ราคาของหลักทรัพยท์ีก่ารซือ้ขายลม้เหลวนัน้อาจลดลงภายหลงัจากเวลาทีเ่ขา้
ทําการซือ้ขาย และหากกองทนุอา้งองิไดเ้ขา้ทําสญัญากับผูซ้ ือ้หลักทรัพยแ์ลว้ กองทนุอา้งองิจะมคีวามรับผดิตอ่ผูซ้ ือ้
ดงักลา่ว  
 
1.3.5 การขาดการกํากบัดแูล  
กองทนุหลัก ทีก่องทนุเขา้ลงทนุนัน้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตจิากหน่วยงานดา้นการเงนิใด ๆ และจะไมอ่ยูใ่นการกํากบัดแูลของ
หน่วยงานดา้นการเงนิใด ๆ อย่างไรก็ตาม อาจมกีารกบักําดแูลกองทนุหลัก โดยออ้มโดยหน่วยงานกํากบัดแูลที ่
Alternative Investment Fund Manager (AIFM) อยูใ่นบงัคบั  
 
1.4 ความเสีย่งเฉพาะทีเ่กีย่วกับกองทนุอา้งองิ  
 
1.4.1 การผดินัดชําระเงนิในการเรยีกระดมทนุ  
ผูล้งทนุของกองทนุอา้งองิทีผ่ดินัดชาํระเงนิในการเรยีกระดมทนุ (Capital Call) จะถกูตัดสทิธปิระโยชน ์และเสยีคา่ปรับ
จํานวนมาก ถา้กองทนุหลัก ทีก่องทนุเขา้ลงทนุผดินัดชําระเงนิในการเรยีกระดมทนุของกองทนุอา้งองิ กองทนุอา้งองิอาจ
ดําเนนิคดคีวามกบักองทนุหลัก และการดําเนนิการดงักลา่วอาจรา้ยแรงกวา่ทีก่องทนุหลัก ดําเนนิคดกีบักองทนุในฐานะผู ้
ถอืหุน้จํากดัความรับผดิทีผ่ดินัด (Defaulting Limited Shareholders)  
 
1.4.2 การยกเลกิผลประโยชน์ของกองทนุหลกั ในกองทนุอา้งองิ  
กองทนุอา้งองิอาจยกเลกิผลประโยชนข์องกองทนุหลัก ในกองทนุอา้งองิ ถา้กองทนุหลัก ไมป่ฏบิตัติามการเรยีกระดมทนุ
ของกองทนุอา้งองิ หรอืถา้กองทนุอา้งองิพจิารณาแลว้เห็นวา่การทีก่องทนุหลัก มสีว่นเกีย่วขอ้งในกองทนุอา้งองิตอ่ไปนัน้
จะมผีลกระทบในทางลบอย่างมนัียสาํคญัตอ่กองทนุอา้งองิหรอืทรัพยส์นิของกองทนุอา้งองิ  
 
1.4.3 การไมม่สีทิธถิอนเงนิ  
กองทนุหลัก ทีก่องทนุเขา้ลงทนุอาจจะไมส่ามารถถอนเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นจากกองทนุอา้งองิ  
 
1.4.4 การพึง่พาผูจั้ดการพอรต์การลงทนุ (Portfolio Manager) ของกองทนุอา้งองิ  
ผูจั้ดการพอรต์การลงทนุ (Portfolio Manager) แตล่ะรายของกองทนุอา้งองิมบีคุลากรหลกัในการดําเนนิงาน การสญูเสยี
บคุลากรหลักเหลา่นีจ้ะมผีลกระทบอย่างรา้ยแรงตอ่การดําเนนิงานของผูจั้ดการพอรต์การลงทนุ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ผลการ
ดําเนนิงานของกองทนุอา้งองิ  
 
1.4.5 การกระจกุตวัของพอรต์การลงทนุ  
เนือ่งจากอาจจะมกีารกระจกุตัวของการลงทนุของกองทนุอา้งองิ กลา่วคอืมกีารนําทรัพยส์นิไมจํ่ากัดจํานวนของกองทนุ
อา้งองิไปลงทนุในผูอ้อกหลักทรัพย ์หมวดธรุกจิ ตลาด อตุสาหกรรม กลยทุธ ์ประเทศ หรอืเขตภมูภิาคเดยีว ผลกระทบ
ในทางลบโดยรวมทีม่ตีอ่กองทนุอา้งองิ และกองทนุหลกั และกองทนุ อนัเนือ่งจากความเคลือ่นไหวในเชงิลบของมลูคา่
หลกัทรัพยข์องผูอ้อกหลกัทรัพย ์หมวดธรุกจิ ตลาด อตุสาหกรรม กลยทุธ ์ประเทศ หรอืเขตภมูภิาคเดยีว จะสงูกวา่มากเมือ่
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เปรยีบเทยีบกับกรณีทีก่องทนุอา้งองิไมไ่ดรั้บอนุญาตใหล้งทนุกระจุกตวัถงึระดบันัน้ เนือ่งจากการกระจกุตวัของการลงทนุ
ในผูอ้อกหลักทรัพย ์หมวดธรุกจิ ตลาด อตุสาหกรรม กลยุทธ ์ประเทศ หรอืเขตภมูภิาคเดยีว กองทนุอา้งองิจะมคีวามเสีย่ง
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูอ้อกหลักทรัพย ์หมวดธรุกจิ ตลาด อตุสาหกรรม กลยทุธ ์ประเทศ หรอืเขตภมูภิาคดงักลา่ว เชน่ 
เทคโนโลยทีีล่า้สมัยอย่างรวดเร็ว ความออ่นไหวตอ่การเปลีย่นแปลงทางดา้นการกํากับดแูล อปุสรรคในการเขา้สูต่ลาด 
และความออ่นไหวตอ่ความผันผวนของตลาดโดยรวม อกีทัง้กองทนุอา้งองิอาจมคีวามออ่นไหวตอ่ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัสถานการณ์หรอืเหตกุารณอ์ยา่งใดอยา่งหนึง่ในทางเศรษฐกจิ การเมอืง หรอืการกํากบัดแูล สงูกวา่พอรต์การลงทนุทีม่ี
ความหลากหลายของการลงทนุมากกวา่ ซึง่อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่กองทนุในทีส่ดุ นอกจากนี ้อาจมกีองทนุอา้งองิ 
สองกองทนุขึน้ไปทีล่งทนุในหลกัทรัพย ์หมวดธรุกจิ หรอืเขตภมูภิาคเดยีวกนั  
 
1.4.6 ความจําเป็นของการเกดิเหตกุารณ์บางอย่าง  
ความสามารถทีจ่ะสรา้งผลกําไรจากการลงทนุของกองทนุอา้งองิโดยมากขึน้อยู่กบัความสามารถทีจ่ะพัฒนาและดําเนนิกล
ยทุธก์ารถอนตัวจากการลงทนุไดส้าํเร็จ เชน่ การเสนอขายหลกัทรัพยต์อ่ประชาชน หรอืการขายบรษัิททีเ่ขา้ลงทนุ 
(Portfolio Company) ถา้ผูจั้ดการพอรต์การลงทนุ (Portfolio Manager) ของกองทนุอา้งองิไมส่ามารถถอนตวัจากการ
ลงทนุไดส้าํเร็จ กองทนุอา้งองิ กองทนุหลัก และกองทนุ อาจไดรั้บความสญูเสยีอยา่งมนัียสําคญั  
 
1.4.7 ความเสีย่งจากการทจุรติทางการเงนิ  
การตรวจสอบ (Due Diligence) อยา่งเขม้งวด อาจไมส่ามารถตรวจพบและป้องกนัการทจุรติไดเ้สมอ การทจุรติและการ
ฉอ้โกงอืน่ ๆ โดยผูบ้รหิารระดับสงูของบรษัิทบางแหง่ทีก่องทนุอาจเขา้ลงทนุทางออ้ม อาจมผีลกระทบในทางลบตอ่การ
ประเมนิมลูคา่การลงทนุของกองทนุอา้งองิ นอกจากนี ้ผูจั้ดการพอรต์การลงทนุ (Portfolio Manager) ของกองทนุอา้งองิ 
อาจดําเนนิการทีแ่ตกตา่งไปจากกลยทุธก์ารลงทนุ อาจตมีลูคา่ของหลักทรัพยใ์นพอรต์การลงทนุไมถู่กตอ้งหรอืเพิม่มลูคา่
ของหลกัทรัพยใ์นพอรต์การลงทนุ และอาจยักยอกสนิทรัพยห์รอืมสีว่นร่วมในการทจุรติอืน่ ๆ ถงึแมว้า่การตรวจสอบ
ผูจั้ดการพอรต์การลงทนุอย่างตอ่เนือ่งอาจจํากดัความเสีย่งตอ่การกระทําเหลา่นัน้ได ้แตค่วามเสีย่งเหลา่นัน้ก็ไม่สามารถถกู
กําจัดไดอ้ย่างสิน้เชงิ หากมกีารตรวจพบเหตกุารณ์ทจุรติทางการเงนิ อาจสง่ผลใหเ้กดิความผันผวนของตลาดโดยรวม ซึง่
สามารถมผีลกระทบในทางลบตอ่แผนการลงทนุของกองทนุอา้งองิ (Underlying Funds) และกระทบตอ่การดําเนนิงาน
ของกองทนุ  
 
1.5 ขอ้พจิารณาทางภาษี  
 
1.5.1 ผลทางภาษีในดา้นลบทีอ่าจเกดิขึน้  
การทีก่องทนุลงทนุในกองทนุหลกั อาจมขีอ้พจิารณาทางภาษีทีซ่ับซอ้นซึง่จะแตกตา่งกนัไปสําหรับผูล้งทนุแตล่ะราย และ
มคีวามเสีย่งทีห่น่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของลกัเซมเบริก์ (Luxembourg) จะไมเ่ห็นพอ้งกบัผลทางภาษีของการลงทนุใน
กองทนุหลัก ตามทีร่ะบไุว ้นอกจากนี ้อาจมกีารเปลีย่นแปลงทางภาษีเกดิขึน้ในระหวา่งทีก่องทนุลงทนุในกองทนุหลกั ซึง่
อาจมผีลกระทบในทางลบอยา่งมนัียสาํคญัตอ่กองทนุหลกั และกองทนุในฐานะผูล้งทนุของกองทนุหลัก  
 
ปัจจัยความเสีย่งทีร่ะบขุา้งตน้อาจไม่ไดเ้ป็นคําอธบิายทีส่มบรูณ์ของความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับการเสนอขายหลักทรัพยน์ี ้
ผูส้นใจลงทนุควรศกึษาหนังสอืชีช้วนฉบับนีอ้ย่างละเอยีดถีถ่ว้นกอ่นตัดสนิใจลงทนุในกองทนุ กองทนุขอแนะนําใหผู้ส้นใจ
ลงทนุปรกึษาหารอืผลทางภาษีจากการลงทนุในกองทนุกับทีป่รกึษาทางภาษีของตน  
 
2. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 
 
ผูส้นใจลงทนุควรพจิารณาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีแ่ฝงอยูห่รอือาจเกดิขึน้ไดก้อ่นลงทนุในกองทนุ  
 
2.1 ลกูคา้รายอืน่ ๆ  
หุน้สว่นไม่จํากดัความรับผดิ (General Partner) ผูจั้ดการกองทนุ (Manager) หรอืผูจั้ดการพอรต์การลงทนุ (Portfolio 
Manager) ผูรั้บฝากหลกัทรัพย ์และผูใ้หบ้รกิารรายอืน่ ๆ ทีอ่า้งถงึในหนังสอืชีช้วนฉบบันี ้(นอกจากผูส้อบบัญช)ี (รวม
เรยีกวา่ "ผูใ้หบ้รกิาร") อาจทําหนา้ทีเ่ป็นบรษัิทจัดการ หุน้สว่นไมจํ่ากดัความรับผดิ (General Partner) ผูจั้ดการ นายหนา้ 
ผูบ้รหิารจัดการ ตวัแทนในทอ้งถิน่ (Domiciliary Agent) ผูรั้บฝาก นายหนา้หลกั (Prime Broker) ผูจั้ดการพอรต์การลงทนุ
หรอืผูล้งทนุ หรอืใหบ้รกิารอืน่ ๆ แกล่กูคา้รายอืน่ (รวมถงึกองทนุตา่ง ๆ) ไมว่า่ในปัจจุบนัหรอืในอนาคต ผูใ้หบ้รกิารจะเขา้
ทํากจิกรรมทางธรุกจิอืน่ ๆ ผูใ้หบ้รกิารไม่จําเป็นตอ้งละเวน้จากกจิกรรมอืน่ใด หรอืตอ้งรับผดิชอบตอ่ผลกําไรจากกจิกรรมใด
ดงักลา่ว ไมว่า่ในฐานะหุน้สว่นของบรษัิทลงทนุ (Investment Companies) อืน่ ๆ หรอืในฐานะอืน่ใด หรอืตอ้งอทุศิเวลา
และความพยายามทัง้หมดหรอืสว่นใด ๆ ของตน หรอืของหุน้สว่น เจา้หนา้ที ่กรรมการ หรอืพนักงานคนใด ใหก้บักองทนุ
หรอืกองทนุหลัก และกจิการของกองทนุหรอืกองทนุหลกั วตัถปุระสงคห์รอืกลยทุธก์ารลงทนุของลกูคา้เหลา่นัน้อาจ
เหมอืนหรอืคลา้ยกับ หรอืแตกตา่งจากวัตถปุระสงคห์รอืกลยุทธก์ารลงทนุของกองทนุหรอืกองทนุหลัก กองทนุไมส่ามารถ
รับรองวา่ผลตอบแทนจากการลงทนุของกองทนุหรอืกองทนุหลกั จะคลา้ยหรอืเหมอืนกบัผลตอบแทนจากการลงทนุของ
กองทนุอืน่ใดทีผู่จั้ดการพอรต์การลงทนุใหคํ้าปรกึษาหรอืบรหิารจัดการ ผูใ้หบ้รกิารอาจทําหนา้ทีเ่ป็นทีป่รกึษา หุน้สว่น หรอื
ผูถ้อืหุน้ใหก้ับกองทนุหรอืกองทนุหลกั เพือ่การลงทนุ บรษัิท และบรษัิทลงทนุอืน่ ๆ ดว้ย การลงทนุบางอยา่งอาจเหมาะสม
ทัง้สําหรับกองทนุหรอืกองทนุหลกั และลกูคา้รายอืน่ ๆ ทีผู่จั้ดการพอรต์การลงทนุใหคํ้าปรกึษาหรอืบรหิารจัดการ การ
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ตดัสนิใจลงทนุเพือ่กองทนุ และลกูคา้รายอืน่ ๆ ดงักลา่วกระทําโดยคํานงึถงึการบรรลวุตัถุประสงคข์องการลงทนุ ภายหลงั
จากทีไ่ดพ้จิารณาปัจจัยตา่ง ๆ แลว้ อาท ิการถอืครองในขณะนัน้ ความเห็นเกีย่วกับการลงทนุในขณะนัน้ของบรรดา
ผูจั้ดการพอรต์การลงทนุ (Portfolio Managers) ความสามารถในการจัดหาเงนิสดสําหรับการลงทนุ และขนาดของฐานะ 
(Positions) โดยทั่วไป ทัง้นี ้มคีวามเป็นไปไดบ้อ่ยครัง้ทีอ่าจมกีารซือ้หรอืขายการลงทนุอย่างใดอย่างหนึง่ซึง่อาจทําเพือ่
กองทนุหรอืกองทนุหลัก เทา่นัน้ หรอืเพือ่ลกูคา้อืน่รายเดยีวเทา่นัน้ หรอืในจํานวนทีต่า่งกนัและเวลาทีต่า่งกนัเพือ่ลกูคา้
มากกวา่หนึง่รายแตไ่มท่ัง้หมด ซึง่รวมถงึกองทนุหรอืกองทนุหลกัดว้ย ในทํานองเดยีวกนั อาจมกีารซือ้การลงทนุอยา่งใด
อยา่งหนึง่เพือ่กองทนุหรอืกองทนุหลกั หรอืลกูคา้หนึง่หรอืหลายราย ในขณะทีล่กูคา้รายอืน่หนึง่หรอืหลายรายกําลงัขาย
หลกัทรัพยเ์ดยีวกนันัน้ นอกจากนี ้อาจมกีารซือ้หรอืขายการลงทนุอยา่งเดยีวกนัเพือ่ลกูคา้สองรายหรอืกวา่นัน้ รวมถงึ
กองทนุหลัก ในวนัเดยีวกนั และอาจมกีารดแูลจัดการพอรต์การลงทนุทีเ่หมอืนกนั (Mirror Portfolios) ใหก้บัลกูคา้รายอืน่ 
ๆ ดว้ย ใ นกรณีเชน่วา่นี ้ธรุกรรมเหลา่นัน้อาจถกูจัดสรรในระหวา่งกองทนุหลัก กับลกูคา้ดงักลา่วในลักษณะทีผู่จั้ดการพอรต์
การลงทนุเชือ่วา่เป็นธรรมตอ่แตล่ะฝ่าย ในการทําธรุกรรม การเปิดหรอืลา้งสถานะการลงทนุอยา่งเดยีวกนัในเวลาเดยีวกนั
หรอืทีร่าคาเดยีวกนั อาจจะไม่สามารถเป็นไปไดเ้สมอ หรอือาจจะไมส่อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทนุทีอ่าจแตกตา่งกนั
ของลกูคา้รายตา่ง ๆ และกองทนุหลกั เสมอไป การกระทําดงักลา่วอาจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องกองทนุ
กบัผูล้งทนุรายอืน่ ๆ หรอืลกูคา้รายอืน่ของกองทนุหลกั หรอืผูจั้ดการพอรต์การลงทนุซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุ
รับทราบและตกลงยนิยอมในการกระทําทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนด์งักลา่ว  
 
2.2 การทํารายการกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี  
ผูใ้หบ้รกิาร หรอืกรรมการ เจา้หนา้ที ่พนักงาน ตัวแทนและบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งของผูใ้หบ้รกิาร และผูจั้ดการ ของหุน้สว่นไม่
จํากัดความรับผดิ (General Partner) และบคุคลหรอืบรษัิทใดทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบับคุคลเหลา่นัน้ หรอืทีไ่ดรั้บการวา่จา้ง
จากบคุคลเหลา่นัน้ (แตล่ะรายเรยีกวา่ "ผูม้สีว่นไดเ้สยี") อาจเขา้มสีว่นเกีย่วขอ้งในกจิกรรมทางดา้นการเงนิ การลงทนุ หรอื
วชิาชพีอืน่ ๆ ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักองทนุหรอืกองทนุหลัก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูม้สีว่นได ้
เสยีอาจใหบ้รกิารซึง่คลา้ยกบับรกิารทีใ่หแ้กก่องทนุหรอืกองทนุหลกั แกน่ติบิคุคลอืน่ดว้ย และผูม้สีว่นไดเ้สยีไมจํ่าตอ้ง
รับผดิชอบตอ่ผลกําไรทีไ่ดรั้บจากบรกิารใด ๆ ดงักลา่ว ผูม้สีว่นไดเ้สยีจะคํานงึถงึหนา้ทีท่ีต่นมตีอ่กองทนุหรอืกองทนุหลัก 
เสมอ และในกรณีทีม่คีวามขดัแยง้เกดิขึน้ ผูม้สีว่นไดเ้สยีจะพยายามใหค้วามขดัแยง้นัน้ไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเป็นธรรม 
ตวัอยา่งเชน่ ผูม้สีว่นไดเ้สยีอาจเขา้ซือ้การลงทนุ (ในนามของลกูคา้) ทีก่องทนุหลัก อาจลงทนุอยู ่ 
 
กองทนุหรอืกองทนุหลัก อาจไดม้าซึง่หลักทรัพยจ์าก หรอืจําหน่ายหลกัทรัพยใ์หแ้กผู่ม้สีว่นไดเ้สยีรายใด หรอืกองทนุเพือ่
การลงทนุหรอืบญัชใีดทีบ่คุคลใดดงักลา่วใหคํ้าปรกึษาหรอืบรหิารจัดการ ผูม้สีว่นไดเ้สยีอาจใหบ้รกิารวชิาชพีแกก่องทนุ
หรอืกองทนุหลัก (แตผู่ม้สีว่นไดเ้สยีจะไม่ทําหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองกองทนุหรอืกองทนุหลกั) หรอือาจถอืครองหุน้ และ
ซือ้ ถอืครอง และจัดการการลงทนุใด ๆ เพือ่ตนเอง ถงึแมว้า่กองทนุหรอืกองทนุหลกั อาจถอืครองการลงทนุทีค่ลา้ยกนัอยู ่
ผูม้สีว่นไดเ้สยีอาจทําสญัญา หรอืเขา้ทําธรุกรรมทางการเงนิหรอือืน่ ๆ กับผูถ้อืหุน้รายใด หรอืกบันติบิคุคลใดทีม่หีลกัทรัพย์
ถอืครองอยูโ่ดยหรอืเพือ่กองทนุหรอืกองทนุหลัก หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีอาจมสีว่นไดเ้สยีในสญัญาหรอืธรุกรรมใด ๆ ดงักลา่ว  
 
2.3 กองทนุทีเ่กีย่วขอ้ง  
กองทนุเพือ่การลงทนุบางกองทนุซึง่นติบิคุคลของกลุม่ Lombard Odier ใหก้ารสง่เสรมิ บรหิารจัดการ และ/หรอืให ้
คําปรกึษาอยู ่อาจลงทนุในกองทนุหลกั โดยกองทนุเพือ่การลงทนุเหลา่นัน้อาจไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ถงึขอ้มลู (รวมถงึขอ้มลู
ทีเ่กีย่วกับผลการดําเนนิงานของกองทนุหลัก และกองทนุย่อย KSF I) โดยไมม่คีา่ตอบแทนเพิม่เตมิ และขอ้มลูดงักลา่ว
อาจถูกนําไปใชเ้พือ่ประโยชนข์องลกูคา้รายอืน่ ๆ ของผูจั้ดการพอรต์การลงทนุ (Portfolio Manager) หรอืนติบิคุคลอืน่ใด
ในกลุม่ Lombard Odier ซึง่ในบางครัง้ (ภายใตก้ฎหมายทีใ่ชบ้งัคับ) ผูจั้ดการพอรต์การลงทนุอาจจะพยายามทําการซือ้
การลงทนุจาก (หรอืขายการลงทนุแก)่ กองทนุหลกั พรอ้มกนักบัทําการขายการลงทนุเดยีวกันใหแ้ก ่(หรอืซือ้การลงทนุ
เดยีวกนันัน้จาก) นติบิคุคลทีค่ลา้ยคลงึกนั รวมถงึกองทนุอืน่ ๆ ทีผู่จั้ดการพอรต์การลงทนุทําหนา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการทรัพยส์นิ 
ไมว่า่ในปัจจุบนัหรอืในอนาคต หรอืเพือ่ลกูคา้หรอืบรษัิทในเครอืตา่ง ๆ ของผูจั้ดการพอรต์การลงทนุ  
 
2.4 ขอ้ตกลง (Letter Agreement)  
หุน้สว่นไม่จํากดัความรับผดิ (General Partner) ผูจั้ดการกองทนุ (Manager) หรอืผูจั้ดการพอรต์การลงทนุ (Portfolio 
Manager) และ/หรอืบรษัิทในเครอือาจเขา้ทําขอ้ตกลง (Letter Agreements) หรอืสญัญาในทํานองเดยีวกนั (รวมเรยีกวา่ 
"ขอ้ตกลง") กับผูถ้อืหุน้จํากดัความรับผดิ (Limited Shareholder) ของกองทนุหลกั หนึง่หรอืหลายรายเป็นครัง้คราว ซึง่
เป็นการแกไ้ข ปรับปรุง หรอืเปลีย่นแปลงขอ้กําหนดการลงทนุของผูถ้อืหุน้จํากดัความรับผดิดังกลา่ว ขอ้ตกลงนัน้อาจให ้
สทิธแิกผู่ถ้อืหุน้จํากัดความรับผดิดงักลา่ว ซึง่แตกตา่งจากสทิธขิองผูถ้อืหุน้จํากดัความรับผดิรายอืน่ ๆ (เชน่ คา่ธรรมเนยีมที่
ลดลง จํานวนการลงทนุขัน้ตํา่ทีล่ดลง ฯลฯ) โดยทั่วไป หุน้สว่นไมจํ่ากัดความรับผดิ ผูจั้ดการกองทนุ หรอืผูจั้ดการพอรต์
การลงทนุไม่จําเป็นตอ้งเสนอขอ้กําหนดเพิม่เตมิหรอืขอ้กําหนดทีแ่ตกตา่งใหก้ับผูถ้อืหุน้จํากัดความรับผดิรายอืน่ไมว่า่ราย
ใดหรอืทกุราย อยา่งไรก็ตาม จะมกีารปฏบิตัอิยา่งเทา่เทยีมกนัตอ่ผูถ้อืหุน้จํากดัความรับผดิซึง่อยูใ่นสถานการณ์เดยีวกนั 
(เชน่ ขนาดการถอืครองในกองทนุหลกั หรอืกองทนุยอ่ย KSF I หรอืในกองทนุอืน่ของกลุม่ Lombard Odier จํานวน
คา่ธรรมเนยีมทีเ่กดิจากการถอืครองดงักลา่ว ระยะเวลาการลงทนุทีค่าดหมาย การสนับสนุนในระหวา่งการเปิดตัวกองทนุ
ยอ่ย ความเกีย่วขอ้งกับแวดวงของผูล้งทนุ ฯลฯ) และการรอ้งขอขอ้ตกลงในลกัษณะทีค่ลา้ยกนัจะไดรั้บการตอบสนอง  
 
2.5 เรือ่งทัว่ไป  
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ผูล้งทนุในกองทนุหลกั ซึง่มสีว่นเกีย่วขอ้งกับกลุม่ Lombard Odier จะไดค้รอบครองขอ้มลูทีเ่กีย่วกับกองทนุหลกั และ
พอรต์การลงทนุของกองทนุย่อย KSF I ซึง่ไมเ่ป็นทีเ่ปิดเผยตอ่ผูล้งทนุทกุราย นอกจากนี ้ยังมแีนวโนม้ทีบ่รษัิทในเครอื
ของกลุม่ Lombard Odier อาจถอืหุน้ในสดัสว่นทีส่งู หรอืเป็นจํานวนเสยีงขา้งมาก ซึง่อาจกระทบตอ่การดําเนนิงานของ
กองทนุ และกองทนุหลัก ได ้ซึง่รวมถงึเรือ่งใด ๆ ทีต่อ้งการคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้  
 
ผูแ้ทนของผูจั้ดการกองทนุ (Manager) และผูจั้ดการพอรต์การลงทนุ (Portfolio Manager) อาจบรรยายในงานสมัมนาและ
โครงการตา่ง ๆ สาํหรับผูล้งทนุซึง่สนใจลงทนุในกองทนุบรหิารความเสีย่ง (Hedge Funds) ทีไ่ดรั้บการสนับสนุนจาก
นายหนา้หลัก (Prime Brokers) เป็นครัง้คราว งานสมัมนาและโครงการเหลา่นีอ้าจใหโ้อกาสในการแนะนําตัวผูจั้ดการ
กองทนุและผูจั้ดการพอรต์การลงทนุตอ่ผูส้นใจลงทนุในกองทนุหลกั และเครือ่งมอืการลงทนุ (Investment Vehicles) ซึง่
มสีนิทรัพยอ์ยูใ่นการบรหิารจัดการของผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการพอรต์การลงทนุ โดยทั่วไป นายหนา้หลัก (Prime 
Brokers) จะไม่ไดรั้บคา่ตอบแทนจากกองทนุหลัก ผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการพอรต์การลงทนุหรอืผูส้นใจลงทนุ สาํหรับ
การใหโ้อกาส "แนะนําการลงทนุ" (Capital Introduction) ดงักลา่ว นอกจากนี ้นายหนา้หลักอาจใหบ้รกิารดา้นการเงนิ 
(Financing Service) และอืน่ ๆ แกผู่จั้ดการกองทนุและผูจั้ดการพอรต์การลงทนุ  
 
นายหนา้อาจใหค้วามชว่ยเหลอืแกผู่จั้ดการกองทนุในการระดมทนุเพิม่เตมิจากผูล้งทนุเป็นครัง้คราว นอกจากนี้ ในบางครัง้ 
ผูล้งทนุอาจรอ้งขอใหผู้จั้ดการกองทนุและ/หรอืผูจั้ดการพอรต์การลงทนุสง่ตอ่บรกิารนายหนา้ใหก้บันายหนา้ทีเ่กีย่วขอ้งกับ
ทีป่รกึษาของผูล้งทนุซึง่ไดแ้นะนําใหผู้ล้งทนุทําการลงทนุในกองทนุหรอืกองทนุหลัก ภายใตบ้งัคับแหง่ขอ้ผูกพันทีจ่ะตอ้ง
ปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งดทีีส่ดุ ผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการพอรต์การลงทนุอาจพจิารณาผูแ้นะนําผูล้งทนุใหก้ับกองทนุหรอื
กองทนุหลัก และการรอ้งขอจากผูล้งทนุทีใ่หส้ง่ตอ่บรกิารนายหนา้ ในการพจิารณาคดัเลอืกนายหนา้ อยา่งไรก็ตาม 
ผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการพอรต์การลงทนุจะไมกํ่าหนดใหผู้ล้งทนุหรอืนายหนา้แบง่คา่นายหนา้ใหใ้นกรณีดงักลา่ว  
 
ผูล้งทนุพงึทราบดว้ยวา่ผูจั้ดการกองทนุบางรายของหุน้สว่นไมจํ่ากัดความรับผดิ (General Partner) ยังเป็นกรรมการของ
ผูจั้ดการกองทนุและ/หรอืผูจั้ดการพอรต์การลงทนุดว้ย  
 
การใหค้วามชว่ยเหลอืโดยผูจั้ดการพอรต์การลงทนุแกผู่จั้ดการกองทนุในการพจิารณากําหนดมลูคา่หลักทรัพยอ์าจ
กอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ได ้ 
 
ทัง้นี ้ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรับทราบวา่ ขอ้มลูขา้งตน้ไม่ไดเ้ป็นรายละเอยีดทีค่รอบคลมุความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ทัง้หมดทีอ่าจเกดิขึน้ไดจ้ากการลงทนุของกองทนุ  
 
20.2 การถอืหน่วยลงทนุเกนิหนึง่ในสาม  
บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดจะตอ้งถอืหน่วยลงทนุไมเ่กนิหนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด ในกรณีทีบ่คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทนุเกนิกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษัิทจัดการตอ้งไมนั่บคะแนนเสยีงของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกวา่หนึง่ในสามของ
จํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และดําเนนิการแกไ้ขสดัสว่นการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลหรอืกลุม่บคุคล
เดยีวกนันัน้ใหม้จํีานวนไมเ่กนิหนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุนัน้ภายในระยะเวลา
ทีป่ระกาศกําหนด หรอืดําเนนิการเลกิกองทนุนัน้ทนัท ีเวน้แตเ่ขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ เรือ่ง 
หลกัเกณฑเ์กีย่วกับขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ  
 
20.3 การรับผลประโยชนต์อบแทน เนือ่งจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่  
บรษัิทจัดการอาจรับผลประโยชนต์อบแทน เพือ่กองทนุจากบคุคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อนัเนือ่งจากการใชบ้รกิารของบคุคล
ดงักลา่วในการจัดการกองทนุได ้แตต่อ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี้  
(1) ผลประโยชนต์อบแทนทีรั่บไวนั้น้ตอ้งเป็นทรัพยส์นิทีม่มีลูคา่ในทางเศรษฐกจิ และตอ้งเกีย่วกับบทบาทโดยตรงของ
ความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ 
(2) ตอ้งไมม่พีฤตกิรรมทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่บรษัิทจัดการใชบ้รกิารของบคุคลนัน้บอ่ยครัง้เกนิความจําเป็น เพือ่ใหก้องทนุไดรั้บ
ประโยชนจ์ากบคุคลดงักลา่ว  
ในการจัดสรรผลประโยชนต์ามวรรคหนึง่ใหแ้กก่องทนุทีอ่ยูภ่ายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการตอ้ง
กระทําดว้ยความเป็นธรรมและคํานงึถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรัพยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทนุนัน้ดว้ย  
อยา่งไรก็ตาม บรษัิทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเนือ่งจากการทีก่องทนุใชบ้รกิารบคุคลอืน่ (“Soft 
Commission”) เพือ่ประโยชน์ของบรษัิทจัดการได ้เวน้แตเ่ป็นการรับผลประโยชนต์ามเทศกาลทีเ่ป็นประเพณีนยิมตาม
แนวทางปฏบิตัทิีบ่รษัิทจัดการประกาศไวภ้ายในบรษัิท ซึง่ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจขอดแูนวทางนีไ้ดท้ีบ่รษัิทจัดการ  
 
20.4 ขอ้กําหนดเกีย่วกับ FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดยีวกนั  
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายทีเ่รยีกวา่ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ตอ่ไปจะ
เรยีกวา่ FATCA) โดยมผีลบงัคับใชว้นัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดงักลา่วกําหนดใหส้ถาบนัการเงนิทีไ่มใ่ช่
สญัชาตอิเมรกินันอกประเทศสหรัฐอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานขอ้มลูเกีย่วกบับญัชขีอง
บคุคลทีอ่ยูใ่นบงัคบัตอ้งเสยีภาษีใหก้บัประเทศสหรัฐอเมรกิา (ซึง่รวมถงึบคุคลธรรมดา/นติบิคุคล สญัชาตอิเมรกินั ผูซ้ ึง่มี
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ถิน่ทีอ่ยูถ่าวรในสหรัฐอเมรกิา และผูซ้ ึง่มถี ิน่ทีอ่ยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีวก้บั FFI นัน้ นอกจากนียั้ง
ปรากฏดว้ยวา่ในปัจจบุนัมรัีฐบาลในหลายประเทศกําลงัดําเนนิการออกกฎหมายทีม่ขีอ้กําหนดและหลักเกณฑใ์นลักษณะที่
คลา้ยคลงึกบั FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”)  
กองทนุและบรษัิทจัดการถอืวา่เป็น FFI ตามบทนยิามของ FATCA ซึง่ถกูกําหนดใหต้อ้งเขา้ผกูพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิาโดยมหีนา้ทีต่อ้งรายงานขอ้มลูและธรุกรรมทางการเงนิของบคุคลสญัชาตอิเมรกินัและ
บคุคลทีม่ลีักษณะตามหลักเกณฑท์ี ่FATCA กําหนด หนา้ทีใ่นการตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้เพือ่หาความสมัพันธข์องลกูคา้กับ
ประเทศสหรัฐอเมรกิา และรวมถงึหนา้ทีใ่นการกําหนดใหล้กูคา้บางประเภทตอ้งจัดทําเอกสารยนืยันตนตามหลักเกณฑข์อง 
FATCA เป็นตน้  
ภายใตข้อ้กําหนดของ FATCA หากกองทนุใดไมเ่ขา้ผูกพันตนเพือ่ปฏบิตัติามหลักเกณฑข์อง FATCA (กลา่วคอื มสีถานะ
เป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทนุนัน้จะไดรั้บผลกระทบทีส่าํคัญในสองกรณี 
คอื  
(1) ตอ้งถูกหักเงนิในอตัรา 30 % ของเงนิทีก่องทนุจะไดรั้บจากรายได ้ผลประโยชนห์รอืเงนิจากการขายทรัพยส์นิทาง
การเงนิในประเทศสหรัฐอเมรกิา (เงนิลงทนุทางตรง) ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และเงนิ
ลงทนุทางออ้มในทรัพยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทนุกบั
สถาบนัการเงนิอืน่ๆ นอกประเทศสหรัฐอเมรกิา ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA กําหนดใหส้ถาบนั
การเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิาและ FFI ทีเ่ขา้ร่วมผกูพันตนตามขอ้กําหนดของ FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและสถาบนั
การเงนิในประเทศไทย ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ) มหีนา้ทีดํ่าเนนิการหักเงนิ ณ ที่
จา่ยดงักลา่วกอ่นชาํระใหก้ับกองทนุทีเ่ป็น NPFFI  
(2) ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศรวมทัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ และ
ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ทีเ่ขา้ร่วมผูกพันตามขอ้กําหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรอืระงับการทํา
ธรุกรรมทางการเงนิหรอืยตุคิวามสมัพันธท์างธรุกจิกบักองทนุหรอืบรษัิทจัดการ ซึง่อาจทําใหก้องทนุไม่สามารถดําเนนิการ
ลงทนุตอ่ไปได ้และ/หรอืดําเนนิการลงทนุไดอ้ยา่งไมม่ปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจทําใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไม่สามารถทํา
รายการผา่นทางผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุไดอ้กีตอ่ไป  
เพือ่มใิหบ้รษัิทจัดการและกองทนุไดรั้บผลกระทบในการดําเนนิงานรวมทัง้เพือ่เป็นการรักษาประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ
โดยรวม บรษัิทจัดการและกองทนุ (โดยบรษัิทจัดการ) จงึเขา้ผกูพันตนเพือ่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของ
กฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง และเพือ่ใหบ้รษัิทจัดการและกองทนุสามารถปฏบิตัติามภาระผูกพันภายใตข้อ้กําหนดและ
หลกัเกณฑข์องกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งได ้บรษัิทจัดการและกองทนุ (ซึง่รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการปฏบิัตงิาน
ของกองทนุ เชน่ ผูด้แูลผลประโยชน ์ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ และผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ) จงึขอสงวน
สทิธใินการดําเนนิการดงันี ้ 
(1) รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรัฐอเมรกิา(หรอืเป็นบคุคลตามทีก่ฎหมายตา่งประเทศ
ทีเ่กีย่วขอ้งกําหนด) ใหคํ้ายนิยอมบรษัิทจัดการและกองทนุและตวัแทนในการนําสง่ขอ้มูล (เชน่ ชือ่ ทีอ่ยู ่เลขประจําตัวผู ้
เสยีภาษีของสหรัฐอเมรกิา จํานวนและมูลคา่หน่วยลงทนุคงเหลอื จํานวนเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุหรอืเงนิปันผลทีไ่ดรั้บ 
เป็นตน้)ทีม่อียูใ่นบญัชทีัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุนัน้กบับรษัิทจัดการ ใหก้ับหน่วยงานของรัฐทัง้ในและตา่งประเทศ ตาม
ขอ้กําหนดของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  
(2) รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุนําสง่ขอ้มลู เอกสาร และ/หรอืคํายนิยอม เพิม่เตมิ เพือ่ยนืยันหรอืพสิจูน์ทราบความ
เกีย่วขอ้งกับประเทศสหรัฐอเมรกิา เชน่ หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาตอิเมรกินัหรอืการใหข้อ้มลูตามหัวขอ้ทีกํ่าหนด
ไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืการแจง้ปรับปรุงขอ้มลูเมือ่ขอ้มลูทีเ่คยใหไ้วม้กีาร
เปลีย่นแปลง เป็นตน้ รวมถงึนําสง่หลกัฐานเพือ่ยนืยันการเขา้ร่วมใน FATCA หรอืกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง (ในกรณี
ทีเ่ป็นลกูคา้สถาบนัการเงนิ) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของกฎหมายดงักลา่ว  
(3) ดําเนนิการอืน่ใดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  
เพือ่เป็นการป้องกนัและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิตอ่กองทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพือ่ใหก้องทนุหรอืผูถ้อื
หน่วยลงทนุโดยรวมไดรั้บประโยชนเ์พิม่ขึน้หากมกีารดําเนนิการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ ใน
กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุปฏเิสธการดําเนนิการหรอืไมแ่สดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการกําหนด บรษัิท
จัดการขอสงวนสทิธใินการดําเนนิการอยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืหลายอยา่งดงัตอ่ไปนีต้ามความจําเป็นและความเหมาะสม โดย
ถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่วรับทราบ  
การดําเนนิการตามทีบ่รษัิทจัดการแจง้นี้แลว้ และ/หรอืไดดํ้าเนนิการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบไุวใ้นคําขอเปิดบญัช ี 
(1) ไมรั่บคําสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่ว  
(2) ระงับหรอืหยุดใหบ้รกิาร และดําเนนิการคนืเงนิลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่ว  
(3) ดําเนนิการหักเงนิ ณ ทีจ่า่ยจากรายไดเ้งนิลงทนุ เงนิปันผลและ/หรอืเงนิทีช่าํระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วย
ลงทนุรายนัน้ได ้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้กําหนดของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี ้ตอ้งไมข่ดักบั
กฎหมายของประเทศไทย  
(4) ดําเนนิการอืน่ใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืทําใหก้องทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวมไดรั้บประโยชน์
เพิม่ขึน้ หากมกีารดําเนนิการทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้  
การดําเนนิการดงักลา่วถอืเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชนข์องกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพือ่
หลกีเลีย่งมใิหบ้รษัิทจัดการและกองทนุมกีารดําเนนิการทีไ่ม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมายตา่งประเทศที่
เกีย่วขอ้งอนัจะทําใหก้องทนุอาจตอ้งถกูหัก ณ ทีจ่า่ย หรอืถกูปิดบัญชธีนาคารตามทีก่ลา่วแลว้ขา้งตน้ ซึง่ในทางปฏบิตั ิ
บรษัิทจัดการจะเลอืกดําเนนิการเฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรัฐอเมรกิา(หรอืเป็นบคุคล

42



ตามทีก่ฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกําหนด)เทา่นัน้  
ทัง้นี ้ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้กําหนดเพือ่รองรับการดําเนนิการตามทีบ่รษัิทจัดการไดส้งวนสทิธไิว ้
ขา้งตน้ บรษัิทจัดการ(รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง) จะดําเนนิการตามขอ้กําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสง่ขอ้มลู
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุไปยังหน่วยงาน หรอืดําเนนิการอืน่ใดทีร่าชการกําหนด โดยไม่จําเป็นตอ้งรอ้งขอตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
 
21. การดําเนนิการกรณีบรษิทัจดัการไมส่ามารถดํารงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศกําหนด :  

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถดํารงเงนิกองทนุไดต้ามทีป่ระกาศกําหนด บรษัิทจัดการจะดําเนนิการเปลีย่นใหบ้รษัิท
จัดการรายอืน่เขา้จัดการกองทนุรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรับความเห็นชอบจากสาํนักงานหรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผู ้
ถอืหน่วยลงทนุซึง่คดิตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัมากกวา่รอ้ยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของกองทนุรวมภายใน 15 วนันับแตว่นัทีรู่ห้รอืควรรูว้า่ไมส่ามารถดํารงเงนิกองทนุได ้ทัง้นี ้หากมเีหตจํุาเป็นและสมควร 
บรษัิทจัดการอาจขอใหส้าํนักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคัดเลอืกบรษัิทจัดการกองทนุรวมรายใหมจ่ะ
คํานงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นสาํคัญ และในกรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษัิทจัดการ บรษัิท
จัดการรายเดมิจะเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้่ายดงักลา่ว หากบรษัิทจัดการไมส่ามารถดําเนนิการไดภ้ายในระยะเวลาทีกํ่าหนด 
บรษัิทจัดการจะดําเนนิการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป  
 
22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทนุรวม :  

 
บรษัิทจัดการกองทนุรวมมหีนา้ทีป่ฏบิัตติามโครงการจัดการกองทนุรวม ขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกบับรษัิทจัดการ
กองทนุรวม และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอํานาจ
แหง่กฎหมายดงักลา่ว ทัง้นี ้ในกรณีทีข่อ้กําหนดในโครงการขัดหรอืแยง้กบัหลักเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคําสัง่
ดงักลา่ว หากบรษัิทจัดการกองทนุรวมไดดํ้าเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคําสัง่นัน้ ใหถ้อืวา่บรษัิท
จัดการกองทนุรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 
 
บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการกองทนุรวม โดย
ผูด้แูลผลประโยชนม์อํีานาจลงนามในขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการกองทนุรวม ทัง้นี้ การลงนามใน
ขอ้ผูกพันของผูด้แูลผลประโยชนท์ีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้โดยชอบ ใหถ้อืวา่ผกูพันผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง 
 
การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามโครงการจัดการ
กองทนุรวมนี ้ไมว่า่ในทอดใด ๆ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่วยอมรับทีจ่ะผกูพันตามขอ้กําหนดในโครงการจัดการ
กองทนุรวมและขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการกองทนุรวม 
 
โครงการจัดการกองทนุรวมทีผ่่านการอนุมัตจิากสาํนักงาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แหง่พระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวม ถอื
เป็นสว่นหนึง่ของขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกบับรษัิทจัดการกองทนุรวม  
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1. บรษิทัจดัการ :  
 
ชือ่ : บรษัิท หลกัทรัพยจั์ดการกองทนุกสกิรไทย จํากัด  
ทีอ่ยู ่(ภาษาไทย) : 400/22 อาคารธนาคารกสกิรไทย ชัน้ 6 และ 12 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท ์0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988  
ทีอ่ยู ่(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  
 
สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

(1) รับคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ คา่ปรับกรณีขายคนืหน่วยลงทนุกอ่น
ระยะเวลาถอืครองทีกํ่าหนดในโครงการ (ถา้ม)ี คา่ธรรมเนยีมในการจัดการกองทนุและคา่ธรรมเนยีม คา่ใชจ้า่ย และหรอื 
เงนิตอบแทนอืน่ใด ตามอตัราทีกํ่าหนดไวใ้นหัวขอ้ "คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วย
ลงทนุและกองทนุรวม"  
(2) ปฏเิสธการจองซือ้หรอืสัง่ซือ้ หรอืสัง่ขาย หรอืหยดุรับคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนื หรอืคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ
ตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ  
(3) เลือ่นกําหนดการชําระคนืเงนิคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ  
(4) รับชาํระหนีเ้พือ่กองทนุดว้ยทรัพยส์นิอืน่แทนการชาํระหนี้ดว้ยเงนิสดตามตราสารแหง่หนีต้ามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ  
(5) ชาํระคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ ตามทีกํ่าหนดไวใ้นหัวขอ้ “การชําระคา่รับซือ้คนื
หน่วยลงทนุดว้ยหลกัทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ”  
(6) สทิธอิืน่ใดตามทีก่ฎหมายกําหนด  
2. หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของบรษัิทจัดการ  
บรษัิทจัดการมหีนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบดงันี ้ 
(1) การจัดตัง้ เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิและจดทะเบยีนกองทนุ  
(ก) ยืน่คําขอจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิซึง่เป็นเงนิไดจ้ากการขายหน่วยลงทนุของโครงการเป็นกองทนุรวมตอ่สาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทําการนับแตว่นัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุ  
(ข) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุเปิดตอ่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสยี
คา่ธรรมเนยีมตามอัตราทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ในกรณีทีห่ลักฐานดงักลา่วสญูหายหรอืถกูทําลาย  
(ค) ดําเนนิการเพิม่จํานวนเงนิทนุจดทะเบยีนของกองทนุตามวธิกีารทีก่ฎหมาย ก.ล.ต.ประกาศ กําหนด  
(ง) แจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิจํานวนและมูลคา่หน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัทําการสดุทา้ยของเดอืน ใหแ้ก่
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทกุเดอืนภายในวนัที ่20 ของเดอืนถัดไป  
(จ) แจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้มูลทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้ ยกเวน้การเพิม่จํานวนเงนิทนุจดทะเบยีนและการแกไ้ขเพิม่เตมิ
จํานวนและมลูคา่หน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุใหแ้กส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 
วนัทําการนับแตว่นัทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมินัน้  
(ฉ) เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุหรอื วธิจัีดการกองทนุภายใตห้ัวขอ้ "วธิกีารแกไ้ขโครงการ
จัดการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ"  
(ช) จัดทําหนังสอืชีช้วนใหมท่กุรอบปีบัญชเีพือ่แสดงขอ้มูลเกีย่วกับกองทนุ ณ วนัสิน้ปีบญัช ีและสง่ใหแ้กส่าํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วนั นับแตว่นัสิน้ปีบญัชนัีน้  
(ซ) ประกาศขอ้มลู รายละเอยีด การดําเนนิการตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบักองทนุตามทีก่ฎหมาย ก.ล.ต. หรอืสมาคมกําหนด  
(ฌ) ดําเนนิการเลกิกองทนุตามหัวขอ้ “การเลกิโครงการจัดการกองทนุรวม” และ “การดําเนนิการของบรษัิทจัดการเมือ่เลกิ
โครงการจัดการกองทนุรวม”  
(ญ) จัดใหม้กีารชําระบัญชตีามหัวขอ้ "การชําระบัญชกีองทนุรวม และวธิกีารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเมือ่เลกิ
โครงการ"  
(2) การบรหิารกองทนุ  
(ก) จัดการกองทนุใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการทีไ่ดรั้บอนุมัต ิตลอดจนขอ้ผูกพันระหวา่งบรษัิทจัดการและผูถ้อืหน่วย
ลงทนุอยา่งเคร่งครัด  
(ข) นําเงนิของกองทนุไปลงทนุในหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ หรอืหาดอกผลโดยวธิอีืน่ และซือ้ ขาย ซือ้ลด ขายลด ไถถ่อน 
จําหน่าย สัง่โอน รับโอน เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิหลกัทรัพย ์หรอื ฝาก ถอน ทรัพยส์นิทีล่งทนุไวนั้น้ตามทีบ่รษัิทจัดการ
เห็นสมควร โดยลงทนุใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และนโยบายการลงทนุของโครงการทีไ่ดรั้บ
อนุมัต ิทัง้นี ้โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นหลกั  
(ค) จัดใหม้กีารฝากทรัพยส์นิของกองทนุไวก้ับผูด้แูลผลประโยชน์  
(ง) สัง่ผูด้แูลผลประโยชนใ์หส้ง่มอบ รับมอบ แปลงสภาพ จําหน่าย จา่ยโอน ตลอดจนชําระและรับชาํระราคาคา่หลกัทรัพย ์ 
(จ) จัดใหม้กีารรับและจา่ยคา่ธรรมเนยีม คา่ใชจ้า่ย หรอืเงนิตอบแทนอืน่ใดจากและใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุและกองทนุให ้
เป็นไปตามวัตถปุระสงคข์องการจัดการของกองทนุตามทีกํ่าหนดไวใ้นหัวขอ้ "คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากผู ้
สัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุและกองทนุรวม"  
(ฉ) เบกิจา่ยเงนิของกองทนุสําหรับคา่ใชจ้่ายในการดําเนนิงานของกองทนุภายใตห้ัวขอ้ "คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้่ายที่
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เรยีกเก็บจากกองทนุรวม"  
(ช) กําหนดราคาทีเ่ป็นธรรมของหลกัทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิของกองทนุ ดว้ยความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนเ์พือ่ใชใ้น
การคํานวณทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการสามารถแสดงใหเ้ห็นไดว้า่วธิกีารคํานวณมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธิ
ของกองทนุตามทีกํ่าหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคมไมเ่หมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะทีคํ่านวณมลูคา่  
(ซ) เขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในกจิการทีก่องทนุถอืหุน้หรอืหลกัทรัพยอ์ยูเ่ทา่ทีจํ่าเป็น เพือ่รักษาประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
(ฌ) ดแูล ตดิตาม รักษาสทิธขิองกองทนุ ดําเนนิการฟ้องรอ้งบงัคบัคด ีหรอืฟ้องรอ้งเรยีกคา่สนิไหมทดแทนความเสยีหาย 
ทัง้นี ้เพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
(ญ) ขอความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชนใ์นการดําเนนิการตามขอ้ “การรับชาํระหนีเ้พือ่กองทนุรวมดว้ยทรัพยส์นิอืน่”  
(3) การจัดทําบัญชแีละการรายงาน  
(ก) จัดทําบญัชแีสดงการลงทนุของกองทนุไวโ้ดยถกูตอ้งครบถว้น  
(ข) จัดทํารายงานฐานะการลงทนุของกองทนุเป็นรายวนัและจัดสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน ์ภายในทกุสิน้วนัทําการนัน้  
(ค) จัดทํารายงานการซือ้ขายหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่เพือ่การลงทนุของกองทนุเป็นรายวนั และจัดสง่ใหผู้ด้แูล
ผลประโยชนภ์ายในทกุสิน้วนัทําการนัน้  
(ง) คํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นหัวขอ้ "วธิกีารคํานวณ 
กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารดําเนนิการในกรณีทีมู่ลคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง"  
(จ) จัดทําและจัดสง่รายงานตามทีก่ฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด  
(4) การขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุและงานทะเบยีนหน่วยลงทนุ  
(ก) จัดใหม้คํีาสัง่จองซือ้หน่วยลงทนุ คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุซึง่มลีกัษณะเป็นไปตามที่
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด  
(ข) ขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามวธิกีารทีร่ะบใุนโครงการและหนังสอืชีช้วน  
(ค) จัดสรรหน่วยลงทนุตามวธิกีารทีกํ่าหนดในขอ้ "การจัดสรรหน่วยลงทนุ" และ "การจัดสรรเงนิใหแ้กผู่ส้ัง่ขายคนืหน่วย
ลงทนุ"  
(ง) ดําเนนิการจัดสรรจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุทีจ่ะรับซือ้คนืจากผูถ้อืหน่วยลงทนุตามสว่นตามหัวขอ้ “การเลือ่น
กําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ” หรอื “การไมข่ายหรอืไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามคําสัง่
ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ” หรอื “การชําระคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุดว้ยหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ”  
(จ) ดําเนนิการยกเลกิจํานวนหน่วยลงทนุทีรั่บซือ้คนืซึง่ไดรั้บการจัดสรรแลว้ในวนัทําการถัดจากวนัทีบ่รษัิทจัดการทําการ
ซือ้ขายหน่วยลงทนุจํานวนนัน้  
(ฉ) ดําเนนิการชดเชยราคาตามหัวขอ้ "หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดําเนนิการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง"  
(ช) จัดใหม้แีละเก็บรักษาไวซ้ึง่สมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
(ซ) เปิดบญัชกีองทนุและออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
(ฌ) ปิดบญัชกีองทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ไิดทํ้าการซือ้ขายและไมม่หีน่วยลงทนุคงเหลอือยูใ่นบญัชกีองทนุตามทีร่ะบุ
เงือ่นไขไวใ้นหัวขอ้ "การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ"  
(ญ) จัดใหม้รีายงานขอ้มลูของกองทนุตามทีก่ฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด  
(ฎ) ขอความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชนใ์นกรณีทีจ่ะดําเนนิการตามขอ้ “การเลือ่นกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วย
ลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ” หรอืขอ้ “การชําระคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุดว้ยหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ”  
(5) การแตง่ตัง้บคุคลอืน่  
(ก) แตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ซึง่มคีณุสมบตัติามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถงึการเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุและ
แตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนอ์ืน่ตามเงือ่นไขในการเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชนท์ีกํ่าหนดไวใ้นหัวขอ้ "เงือ่นไขการเปลีย่นตัว
ผูด้แูลผลประโยชน"์ ทัง้นี ้โดยไดรั้บอนุญาตจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอ่น  
(ข) แตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทนุภายใตห้ลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีก่ฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
(ค) แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชทีรัพยส์นิทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วาม
เห็นชอบผูส้อบบญัช ี 
(ง) แตง่ตัง้ผูช้าํระบญัชขีองกองทนุ เมือ่ยตุหิรอืเลกิกองทนุ ทัง้นีโ้ดยความเห็นชอบของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(จ) แตง่ตัง้หรอืดําเนนิการเป็นนายทะเบยีนตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร  
(ฉ) แตง่ตัง้และถอดถอนทีป่รกึษา (ถา้ม)ี ทีทํ่าหนา้ทีเ่ป็นปรกึษาของบรษัิทจัดการตามหลักเกณฑท์ีกํ่าหนดไวใ้นโครงการ  
(6) การดําเนนิการอืน่ ๆ  
(ก) กระทํานติกิรรม หรอืสญัญาใดๆ ในนามของกองทนุ ซึง่บรษัิทจัดการมอํีานาจกระทําไดภ้ายในขอบเขตของกฎหมาย  
(ข) ปฏบิตักิารอืน่ๆ เพือ่ใหบ้รรลซุึง่วตัถุประสงคข์องกองทนุ และรักษาไวซ้ึง่ผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุภายใต ้
ขอบเขต หนา้ที ่และความรับผดิชอบของบรษัิทจัดการ ทัง้นี ้จะปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอื ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
บรษัิทจัดการกองทนุรวมมหีนา้ทีป่ฏบิัตติามขอ้ผกูพัน โครงการจัดการกองทนุรวม กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืคําสัง่ทีอ่อกโดยอาศัยอํานาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้กําหนดในขอ้
ผกูพันหรอืโครงการจัดการกองทนุรวมขดัหรอืแยง้กบัหลักเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคําสัง่ดงักลา่ว หากบรษัิท
จัดการกองทนุไดดํ้าเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคําสัง่นัน้ ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุไดป้ฏบิตัใิห ้
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เป็นไปตามขอ้ผูกพันหรอืโครงการจัดการกองทนุรวมแลว้  
 
เงอืนไขการเปลีย่นบรษัิทจัดการ :  

 
ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นบรษัิทจัดการกองทนุรวม ไม่วา่โดยคําสัง่ของสํานักงาน หรอืโดยเหตอุืน่ใดตามพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งดําเนนิการตามทีจํ่าเป็นเพือ่ใหบ้รษัิทจัดการ
กองทนุรวมรายใหมเ่ขา้ทําหนา้ทีต่อ่ไปได ้ซึง่รวมถงึการสง่มอบเอกสารหลักฐานตา่ง ๆ ใหแ้กบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมราย
ใหม ่ 
 
2. ผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ชือ่ : ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  
ทีอ่ยู ่: เลขที ่333 ถนนสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศพัท ์0 2230 2240-1  
 
สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

(1) ไดรั้บคา่ตอบแทนจากกองทนุสําหรับการทําหนา้ทีเ่ป็นผูด้แูลผลประโยชนต์ามสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์  
(2) บอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุตามเงือ่นไขทีกํ่าหนดไวใ้นสญัญาดงักลา่วโดยไดรั้บความ
เห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
2.2 หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์ 
(1) หนา้ทีโ่ดยทั่วไป  
(ก) ดแูลใหบ้รษัิทจัดการปฏบิัตติามหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการภายใตห้ัวขอ้ "สทิธ ิหนา้ที ่และ
ความรับผดิชอบของบรษัิทจัดการ" และขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุกับบรษัิทจัดการโดยเคร่งครัด  
(ข) รับรองความถกูตอ้งในการคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิและ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ
และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการไดคํ้านวณไวแ้ลว้ตามทีกํ่าหนดไวใ้นหัวขอ้ "วธิกีารคํานวณ กําหนดเวลาใน
การคํานวณและการประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ หลักเกณฑแ์ละวธิกีารดําเนนิการ
ในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง" ของโครงการ  
(ค) ใหค้วามเห็นชอบราคาทีเ่ป็นธรรมของหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการแสดงใหเ้ห็นวา่การ
คํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุตามทีกํ่าหนดไวใ้นกฎหมาย ก.ล.ต. หรอืประกาศสมาคมไมเ่หมาะสมกบั
สภาวะการณ์ในขณะทีคํ่านวณมลูคา่  
(ง) รับรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงั และรายงานการชดเชยราคาตามหัวขอ้ “หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
ดําเนนิการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง”  
(จ) ชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุและหรอืชําระผลประโยชน์หรอืทรัพยส์นิอืน่ของกองทนุเป็นยอดรวมใหแ้กผู่ถ้อืหน่วย
ลงทนุโดยผ่านบรษัิทจัดการตามคําสัง่ของบรษัิทจัดการ  
(ฉ) จา่ยเงนิเฉลีย่คนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุตามคําสัง่ของผูช้ําระบญัช ี 
(ช) รับเงนิคา่ขายหน่วยลงทนุจากบรษัิทจัดการเพือ่เขา้บญัชขีองกองทนุ  
(ซ) แจง้ใหบ้รษัิทจัดการทราบหากบรษัิทจัดการมไิดป้ฏบิตัติามกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศคําสัง่ หรอืขอ้บงัคับอืน่ใดทีอ่อก
ตามกฎหมาย ก.ล.ต.  
(ฌ) ดําเนนิการฟ้องรอ้งบังคบัคดใีหบ้รษัิทจัดการปฏบิัตติามหนา้ทีข่องตนหรอืฟ้องรอ้งเรยีกคา่สนิไหมทดแทนความ
เสยีหายจากบรษัิทจัดการ ทัง้นี้ เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงหรอืเมือ่ไดรั้บคําสัง่จากสาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  
(ญ) ใหค้วามเห็นชอบในกรณีทีบ่รษัิทจัดการจะดําเนนิการตามหัวขอ้ “การเลือ่นกําหนดการชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ
คนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ” หรอืขอ้ “การไมข่ายหรอืไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุที่
ไดรั้บไวแ้ลว้ หรอืการหยดุรับคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ” หรอื “การรับชาํระหนีเ้พือ่กองทนุรวมดว้ยทรัพยส์นิ
อืน่”  
(ฎ) รับฝากทรัพยส์นิของกองทนุจนกวา่การชาํระบญัชกีองทนุจะเสร็จสิน้ดแูลและตรวจสอบใหผู้ช้าํระบญัชปีฏบิตัติาม
มาตรา 130 แหง่กฎหมาย ก.ล.ต. ในกรณีทีผู่ช้าํระบญัชกีระทําการหรอืงดเวน้กระทําการตามมาตรา 130 แหง่กฎหมาย 
ก.ล.ต. ใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ายงานใหส้ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
(ฏ) ดําเนนิการรับและจ่ายเงนิจากบญัชขีองกองทนุในเวลาทีกํ่าหนดตามคําสัง่ของบรษัิทจัดการโดยผูด้แูลผลประโยชน์
จะตอ้งรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายใดๆทีเ่กดิขึน้ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชนไ์ม่สามารถดําเนนิการรับหรอืจา่ยเงนิได ้
ทนัเวลา  
(ฐ) ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะตอ้งอนุญาตใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูต้รวจสอบบญัชขีองกองทนุทําการตรวจสอบบญัชหีลกัทรัพย ์
บญัชขีองกองทนุ และเอกสารหลกัฐานอืน่ของกองทนุไดภ้ายในเวลาทําการปรกตขิองผูด้แูลผลประโยชน ์ 
(ฑ) ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชขีองกองทนุ หรอืผูส้อบบญัชขีองผูด้แูลผลประโยชน ์หรอืผูส้อบบัญชอีสิระ หรอืผูช้ําระบัญชขีอง
กองทนุ หรอืหน่วยงานผูม้อํีานาจควบคมุผูด้แูลผลประโยชน ์ขอคําชีแ้จงไมว่า่จะเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืไมก็่ตามเกีย่วกบั
การกระทําการใดๆทีม่ผีลกระทบตอ่บญัชหีลกัทรัพย ์หรอืบญัชขีองกองทนุ หรอืเรือ่งอืน่ใดเกีย่วกบักองทนุ ผูด้แูล
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ผลประโยชนต์อ้งแจง้ใหบ้รษัิทจัดการทราบโดยทนัทแีละจะตอ้งทํารายงานเกีย่วกับคําขอดงักลา่วพรอ้มรายงานขัน้ตอนการ
ปฏบิตัทิีผู่ด้แูลผลประโยชน์ไดก้ระทําไปแลว้ หรอืทีจ่ะกระทําตอ่ไปใหบ้รษัิทจัดการทราบโดยไมช่กัชา้  
(ฒ) ดําเนนิการใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขออนุญาตนําเงนิตราเขา้ออกประเทศตามคําสัง่ของบรษัิทจัดการ โดยจะตอ้ง
ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการปรวิรรตเงนิตรา (ถา้ม)ี  
(ณ) ดําเนนิการชําระราคาหลกัทรัพยข์องหลกัทรัพยใ์นตา่งประเทศโดยตรงหรอืผ่านทางผูรั้บฝากทรัพยส์นิในตา่งประเทศ 
(ถา้ม)ี  
(ด) รับชาํระเงนิจากการขายหลกัทรัพยใ์นตา่งประเทศและผลประโยชนข์องกองทนุ อาท ิเงนิปันผลและดอกเบีย้จาก
หลกัทรัพยใ์นตา่งประเทศผา่นทางผูรั้บฝากทรัพยส์นิในตา่งประเทศ และดําเนนิการสง่เงนิกลบัมายังประเทศไทยตามคําสัง่
ของบรษัิทจัดการ รวมทัง้คํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิทีไ่ปลงทนุในตา่งประเทศเป็นเงนิตา่งประเทศและแปลงเป็นเงนิบาทเพือ่
คํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ (ถา้ม)ี  
(ต) นําสง่ภาษีทีเ่กีย่วเนือ่งจากการลงทนุในตา่งประเทศ (ถา้ม)ี  
(ถ) หนา้ทีอ่ ืน่ใดตามทีก่ฎหมายเกีย่วกบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรอืกฎหมาย ก.ล.ต.กําหนด โดยจะปฏบิตัใิห ้
เป็นไปตามพระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอื ประกาศ
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(2) หนา้ทีใ่นการรับฝาก และเก็บรักษาทรัพยส์นิ  
(ก) รับฝาก ดแูล เก็บรักษา และบนัทกึทรัพยส์นิของกองทนุโดยแยกทรัพยส์นิของกองทนุออกจากทรัพยส์นิของผูด้แูล
ผลประโยชนแ์ละทรัพยส์นิของบคุคลอืน่ใดทีผู่ด้แูลผลประโยชนด์แูลรักษาอยูจ่นกวา่จะเลกิกองทนุพรอ้มทัง้ดแูลใหก้าร
เบกิจ่ายทรัพยส์นิของกองทนุเป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการและในหนังสอืชีช้วนของกองทนุ โดยตอ้งเก็บรักษาหรอืฝาก
ไวอ้ยา่งปลอดภัยทีผู่ด้แูลผลประโยชน ์ทีบ่รษัิทศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากดั และทีธ่นาคารแหง่ประเทศ
ไทย เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตหรอืตกลงเป็นอยา่งอืน่ทัง้นี ้หากมกีารเปลีย่นแปลงสถานทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิตอ้ง
ไดรั้บความยนิยอมจากบรษัิทจัดการ  
(ข) จดทะเบยีนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีไ่ดรั้บมอบมาและจําเป็นตอ้งทําการจดทะเบยีนตอ่นายทะเบยีน หรอืบรษัิทผูอ้อก
หลกัทรัพยนั์น้  
(ค) จัดใหม้กีารตรวจสอบทรัพยส์นิของกองทนุและสถานทีเ่ก็บรักษาโดยจะตอ้งแจง้ใหบ้รษัิทจัดการทราบและตอ้งยนิยอม
ใหต้วัแทนของบรษัิทจัดการเขา้ร่วมในการตรวจสอบดงักลา่วดว้ย  
(ง) จัดทําบญัชแีละรับรองความถกูตอ้งของทรัพยส์นิของกองทนุทีรั่บฝากไว ้รวมทัง้จัดทําบัญชแีสดงการรับจ่ายทรัพยส์นิ
ของกองทนุ  
(จ) ดแูล ทวงถาม ตดิตามทรัพยส์นิหรอืรักษาสทิธใินทรัพยส์นิของกองทนุเพือ่ผลประโยชน์ในการเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ การ
รับเงนิปันผล การรับดอกเบีย้และหรอืหน่วยลงทนุและสทิธปิระโยชนอ์ืน่ใดทีก่องทนุพงึจะไดรั้บ รวมทัง้ดําเนนิการรับหรอื
จา่ยเงนิตามสทิธนัิน้ ๆ รวมทัง้แจง้ใหบ้รษัิทจัดการทราบในกรณีทีม่คีวามจําเป็นทีต่อ้งป้องกันการเสยีสทิธทิีม่อียูห่รอื
เกีย่วขอ้งกับหลักทรัพยนั์น้ ๆ  
(ฉ) จัดใหม้ผีูรั้บฝากทรัพยส์นิในตา่งประเทศ (ถา้ม)ี  
(3) สง่มอบ รับมอบหลกัทรัพย ์ 
(ก) สง่มอบ รับมอบ จองซือ้ตามสทิธ ิจําหน่ายจา่ยโอน ฝาก ถอนหลกัทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิตลอดจนชําระและรับชําระราคา
หลกัทรัพย ์โดยตรวจสอบความสมบรูณ์ ความถกูตอ้งครบถว้นของหลกัทรัพยแ์ละทรัพยส์นิกอ่นดําเนนิการ  
(ข) สง่มอบและรับมอบทรัพยส์นิของกองทนุผ่านผูรั้บฝากทรัพยส์นิในตา่งประเทศตามคําสัง่ของบรษัิทจัดการ (ถา้ม)ี  
(ค) ตดิตามดแูลใหผู้รั้บฝากทรัพยส์นิหรอืศนูยรั์บฝากหลกัทรัพยใ์นตา่งประเทศรับมอบ สง่มอบทรัพยส์นิของกองทนุตาม
คําสัง่บรษัิทจัดการ (ถา้ม)ี  
(4) การรายงาน  
(ก) รายงานตอ่บรษัิทจัดการเกีย่วกับเรือ่งดงันี ้ 
1) รายงานฐานะการลงทนุเป็นรายวนั  
2) รายงานรายละเอยีดการรับจ่ายจากบญัชเีงนิสดและเงนิฝากธนาคารพรอ้มยอดคงเหลอื ณ สิน้วนัทําการขายหรอืรับซือ้
คนื และคํานวณดอกเบีย้คา้งรับ  
3) รายงานเกีย่วกบัเงนิลงทนุของกองทนุแยกตามประเภทของหลกัทรัพยแ์ละตามสถานภาพของหลกัทรัพยพ์รอ้มคํานวณ
ดอกเบีย้คา้งรับ (ถา้ม)ี เป็นรายวนั  
4) รายงานรายละเอยีดเจา้หนี้ซือ้หลักทรัพยแ์ละลกูหนี้คา่ขายหลกัทรัพยเ์ป็นรายวนั  
5) รายงานเกีย่วกบังบกระทบยอดบัญชเีงนิฝากธนาคารเป็นรายเดอืน  
6) รายงานเงนิปันผลคา้งรับของกองทนุทกุครัง้ทีม่รีายการเงนิปันผลคา้งรับเกดิขึน้  
7) รายงานอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการรอ้งขอและผูด้แูลผลประโยชนต์กลงรับดําเนนิการให ้ทัง้นี ้โดยผูด้แูลผลประโยชน์สามารถ
เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการบรกิารดงักลา่วจากกองทนุได ้ 
8) รายงานขอ้รอ้งขอของบรษัิทจัดการซึง่ยังไม่ไดรั้บคําชีแ้จงทกุสิน้เดอืน  
(ข) รายงานตอ่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกระทําการหรอืงดเวน้กระทําการจนกอ่ใหเ้กดิความ
เสยีหายตอ่กองทนุหรอืไมป่ฏบิัตติามหนา้ทีต่ามมาตรา 125 แหง่กฎหมาย ก.ล.ต. ทัง้นี ้ภายใน 5 วนันับแตว่นัทีผู่ด้แูล
ผลประโยชนร์ูถ้งึเหตกุารณ์ดงักลา่ว  
(5) ความรับผดิชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์ 
ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แกก่องทนุหรอืบรษัิทจัดการในกรณีทีค่วามเสยีหายดงักลา่วเกดิ
จากความประมาทเลนิเลอ่ หรอืกระทําผดิโดยจงใจหรอืการไม่ปฏบิตัติามทีไ่ดต้กลงไวก้ับบรษัิทจัดการ  
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ผูด้แูลผลประโยชนม์อํีานาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบตามทีกํ่าหนดไวใ้นสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม
และตามพระราชบญัญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถงึหนา้ทีด่แูลรักษาประโยชนข์องผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ และเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์ผูด้แูลผลประโยชนร์ายเดมิมหีนา้ทีดํ่าเนนิการตามทีจํ่าเป็นเพือ่ให ้
ผูด้แูลผลประโยชนร์ายใหมส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีต่อ่ไปได ้ซึง่การดําเนนิการดงักลา่วรวมถงึการลงลายมอืชือ่ในหนังสอืเพือ่
รับรองความถกูตอ้งและครบถว้นของสิง่ทีส่ง่มอบใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ายใหมห่ากมกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ 
 
ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชนก์ระทําการ งดเวน้กระทําการ หรอืละเลยไมป่ฏบิัตหินา้ที ่ในการดแูลรักษาประโยชนข์องผูถ้อื
หน่วยลงทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แหง่พระราชบญัญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดกีบัผูด้แูลผลประโยชนเ์พือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงได ้
 
ผูด้แูลผลประโยชนต์อ้งไม่กระทําการอนัเป็นการขดักับผลประโยชนข์องกองทนุรวมและผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมว่า่การกระทํา
นัน้จะเป็นไปเพือ่ประโยชนข์องผูด้แูลผลประโยชนเ์องหรอืประโยชนข์องผูอ้ืน่ เวน้แตเ่ป็นการเรยีกคา่ตอบแทนในการทํา
หนา้ทีเ่ป็นผูด้แูลผลประโยชน ์หรอืเป็นการดําเนนิการในลักษณะทีเ่ป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ
กอ่นอยา่งเพยีงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดท้ราบขอ้มลูดงักลา่วมไิดแ้สดงการคดัคา้น 
 
ในกรณีทีก่ารดําเนนิการใดตอ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ หากบรษัิทจัดการกองทนุรวมไมดํ่าเนนิการขอมต ิใหผู้ด้แูล
ผลประโยชนม์อํีานาจดําเนนิการตามทีจํ่าเป็นเพือ่ขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้ 
 
เงือ่นไขการเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชน ์:  

บรษัิทจัดการจะเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชนเ์มือ่เกดิกรณีใดกรณีหนึง่หรอืทัง้หมดดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นี ้โดยไดรั้บความเห็นชอบ
จากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(1) เมือ่บรษัิทจัดการหรอืผูด้แูลผลประโยชนฝ่์ายใดฝ่ายหนึง่ มคีวามประสงคจ์ะบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์
โดยบอกกลา่วใหอ้กีฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อกัษรไมน่อ้ยกวา่ 90 วนั  
(2) มคํีาสัง่ศาลใหผู้ด้แูลผลประโยชนเ์ป็นผูล้ม้ละลาย  
(3) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูด้แูลผลประโยชนฝ่์ายใดฝ่ายหนึง่ไมป่ฏบิตัติามหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบทีต่กลงไว ้
ผูด้แูลผลประโยชนห์รอืบรษัิทจัดการอาจบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ได ้โดยบอกกลา่วใหอ้กีฝ่ายหนึง่ทราบ
ลว่งหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั  
(4) ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในการจัดการโครงการหรอืมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงกฎหมาย ก.ล.ต. หรอืกรณีอืน่
ใดอนัจะมผีลใหบ้รษัิทจัดการและผูด้แูลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงทีจ่ะแกไ้ขเปลีย่นแปลงใหส้อดคลอ้งกับประกาศ 
คําสัง่ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัดงักลา่ว ทัง้นี้ เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงดงักลา่วมผีลใหเ้ป็นการเพิม่ภาระหนา้ทีแ่กผู่ด้แูล
ผลประโยชน ์และผูด้แูลผลประโยชนไ์ม่ประสงคจ์ะรับหนา้ทีด่ังกลา่วตอ่ไป ผูด้แูลผลประโยชนม์สีทิธบิอกเลกิสญัญา
แตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ดโ้ดยบอกกลา่วใหบ้รษัิทจัดการทราบลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 90 
วนั  
(5) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมมีตโิดยเสยีงขา้งมากซึง่คดิตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกนิกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนหน่วย
ลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดตามทะเบยีนหน่วยลงทนุของกองทนุเรยีกรอ้งใหม้กีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์  
(6) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชนม์คีณุสมบัตไิมเ่ป็นไปตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรือ่ง คณุสมบตัขิองผูด้แูลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวมในภายหลงั บรษัิทจัดการจะดําเนนิการใหผู้ด้แูลผลประโยชนจั์ดการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 15 วนั นับแตว่นัที่
บรษัิทจัดการทราบเหตดุงักลา่ว โดยบรษัิทจัดการจะแจง้การแกไ้ขดงักลา่วใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
ภายใน 3 วนัทําการนับแตว่นัทีแ่กไ้ขเสร็จสิน้ ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชนม์ไิดทํ้าการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในระยะเวลาที่
กําหนดดงักลา่ว บรษัิทจัดการจะดําเนนิการขออนุญาตเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ตอ่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วนั นับแตว่นัทีค่รบกําหนดเวลาใหแ้กไ้ข เมือ่ไดรั้บอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ บรษัิท
จัดการจะแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนอ์ืน่แทนผูด้แูลผลประโยชนเ์ดมิโดยพลนั  
(7) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชนนํ์าขอ้มลูตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วกบัการจัดการกองทนุ หรอืขอ้มลูอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งไปเปิดเผย หรอืใช ้
ในทางทีก่อ่หรอือาจจะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่กองทนุหรอืกอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กผูด้แูลผลประโยชนเ์อง บรษัิทจัดการ
สามารถบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ดท้นัท ี 
เนือ่งจากพระราชบญัญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 กําหนดใหก้องทนุรวมตอ้งมผีูด้แูลผลประโยชน ์
ดงันัน้ ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชนห์มดหนา้ทีล่งตามขอ้ 2 ผูด้แูลผลประโยชนนั์น้จะตอ้งทําหนา้ทีผู่ด้แูลผลประโยชนข์อง
กองทนุตอ่ไปอยา่งสมบรูณ์จนกวา่การโอนทรัพยส์นิและเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทนุนัน้ ตลอดจนถงึการดําเนนิการ
อืน่ใดทีจํ่าเป็นเพือ่ใหก้ารโอนทรัพยส์นิและเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรยีบรอ้ยใหแ้กผู่ด้แูลผลประโยชนร์ายใหมจ่ะเสร็จ
สิน้ และผูด้แูลผลประโยชนร์ายใหมส่ามารถทําหนา้ทีไ่ดท้นัท ีหรอืปฏบิตัติามคําสัง่ของบรษัิทจัดการ ทัง้นี ้ตอ้งไมข่ัดตอ่
กฎหมาย ก.ล.ต.  
 
ในกรณีผูด้แูลผลประโยชน์กระทําการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชนข์องกองทนุรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่มเ่ขา้
ขอ้ยกเวน้ใหก้ระทําได ้หากเป็นกรณีทีม่นัียสาํคญัและไมส่ามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมมอํีานาจบอก
เลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้ 
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สถานทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิกองทนุรวม :  

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) อาคารตรทีพิย ์2 ชัน้ 1 ถนนสลีม เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500 และหรอื  
บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากดั 93 อาคารตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ถนนรัชดาภเิษก  
แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กทม 10400 และหรอื  
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 273 ถนนสามเสน บางขนุพรหม กรุงเทพมหานคร 10200 และหรอื  
ผูรั้บฝากทรัพยส์นิในตา่งประเทศ  
 
3. ผูส้อบบญัช ี:  

ชือ่ : นาย พจน ์อศัวสนัตชิยั  
ทีอ่ยู ่: บรษัิท สอบบัญชธีรรมนติ ิจํากดั อาคารธรรมนติ ิชัน้ 6-7 ซอยเพิม่ทรัพย ์(ประชาชืน่ 20) เลขที ่178 ถนนประชาชืน่ 
แขวงบางซือ่ เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท ์0 2596 0500  
 

ชือ่ : นาย พรีะเดช พงษ์เสถยีรศกัดิ ์ 
ทีอ่ยู ่: บรษัิท สอบบัญชธีรรมนติ ิจํากดั อาคารธรรมนติ ิชัน้ 6-7 ซอยเพิม่ทรัพย ์(ประชาชืน่ 20) เลขที ่178 ถนนประชาชืน่ 
แขวงบางซือ่ เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท ์0 2596 0500  

ชือ่ : นาย ธนะวฒุ ิพบิลูยส์วสัดิ ์ 
ทีอ่ยู ่: บรษัิท สอบบัญชธีรรมนติ ิจํากดั อาคารธรรมนติ ิชัน้ 6-7 ซอยเพิม่ทรัพย ์(ประชาชืน่ 20) เลขที ่178 ถนนประชาชืน่ 
แขวงบางซือ่ เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท ์0 2596 0500  

ชือ่ : นางสาว สลุลติ อาดสวา่ง  
ทีอ่ยู ่: บรษัิท สอบบัญชธีรรมนติ ิจํากดั อาคารธรรมนติ ิชัน้ 6-7 ซอยเพิม่ทรัพย ์(ประชาชืน่ 20) เลขที ่178 ถนนประชาชืน่ 
แขวงบางซือ่ เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท ์0 2596 0500  

ชือ่ : นางสาว ธัญพร ตัง้ธโนปจัย  
ทีอ่ยู ่: บรษัิท สอบบัญชธีรรมนติ ิจํากดั อาคารธรรมนติ ิชัน้ 6-7 ซอยเพิม่ทรัพย ์(ประชาชืน่ 20) เลขที ่178 ถนนประชาชืน่ 
แขวงบางซือ่ เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท ์0 2596 0500  

ชือ่ : นางสาว วนันสิา งามบวัทอง  
ทีอ่ยู ่: บรษัิท สอบบัญชธีรรมนติ ิจํากดั อาคารธรรมนติ ิชัน้ 6-7 ซอยเพิม่ทรัพย ์(ประชาชืน่ 20) เลขที ่178 ถนนประชาชืน่ 
แขวงบางซือ่ เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท ์0 2596 0500  

ชือ่ : นาย สวุัฒน ์มณีกนกสกลุ  
ทีอ่ยู ่: บรษัิท สอบบัญชธีรรมนติ ิจํากดั อาคารธรรมนติ ิชัน้ 6-7 ซอยเพิม่ทรัพย ์(ประชาชืน่ 20) เลขที ่178 ถนนประชาชืน่ 
แขวงบางซือ่ เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท ์0 2596 0500  

ชือ่ : นางสาว โสรยา ตนิตะสวุรรณ ์ 
ทีอ่ยู ่: บรษัิท สอบบัญชธีรรมนติ ิจํากดั อาคารธรรมนติ ิชัน้ 6-7 ซอยเพิม่ทรัพย ์(ประชาชืน่ 20) เลขที ่178 ถนนประชาชืน่ 
แขวงบางซือ่ เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท ์0 2596 0500  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  
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4. นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ :  

ชือ่ : ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  
ทีอ่ยู ่: สว่นบรกิารนายทะเบยีนและปฏบิตักิารบัญชทีรัพยส์นิ ฝ่ายบรกิารธรุกจิหลักทรัพย ์(ธล.) ชัน้ 19  
เลขที ่1 ซอยราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์รูณะ แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพฯ 10140  
โทรศพัท ์0 2470 1976-83  
 
5. ผูจ้ดัจําหนา่ย :  

ชือ่ :  
ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 
6. ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื :  

ชือ่ : ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  
ทีอ่ยู ่: 1 ซอยกสกิรไทย ถนนราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศพัท ์0 2888 8888  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

บรษัิทจัดการอาจแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทนุเพิม่เตมิหรอืยกเลกิการแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทนุใน
ภายหลงั โดยบรษัิทจัดการจะแจง้การแตง่ตัง้หรอืยกเลกิการแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทนุใหส้ํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทกุครัง้ ในกรณีของการแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ ผูส้นับสนุนการขาย
หน่วยลงทนุดงักลา่วอาจเป็นบคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคลทีส่ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเห็นชอบเพือ่ทํา
หนา้ทีเ่ป็นผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทนุของกองทนุ โดยผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้จะตอ้ง
ปฏบิตังิานไดภ้ายใตร้ะบบงานเดยีวกนักับผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทนุทีป่ฏบิตัหินา้ทีอ่ยู่กอ่นแลว้  
 
สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  
6.1 สทิธขิองผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทนุ  
(1) ไดรั้บคา่ธรรมเนยีมสําหรับการทําหนา้ทีเ่ป็นผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทนุตามสญัญาทางธรุกจิเกีย่วกบัการขายและ
รับซือ้คนืหน่วยลงทนุกองทนุเปิดของบรษัิทจัดการ  
(2) บอกเลกิสญัญาทางธรุกจิเกีย่วกบัการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดของบรษัิทจัดการกบัผูส้นับ
สนับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
6.2 หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทนุ  
(1) จัดใหม้สีถานทีส่าํหรับจัดวางเอกสารเผยแพร่ขอ้มลูตา่ง ๆ ของกองทนุ ณ สํานักงานใหญ ่และสาขา (ถา้ม)ี รวมทัง้
ดําเนนิการดว้ยความร่วมมอืของบรษัิทจัดการในการเผยแพร่มูลคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุ รวมทัง้ขอ้มลูและเอกสารอนัจําเป็น  
(2) แจกจา่ย เผยแพร่ หนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ หนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคัญทีผู่ล้งทนุควรทราบ คูม่อืผู ้
ลงทนุ คําขอเปิดบัญชกีองทนุ คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ คําสัง่ขายหน่วยลงทนุ คําขอใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุผา่นสือ่
อเิล็กทรอนกิส ์คําขอใชบ้รกิารสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์หรอืเอกสารการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบักองทนุ
ทีจํ่าหน่าย หรอืเอกสารอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทนุ ใหแ้กผู่ส้นใจจะลงทนุ ตามทีบ่รษัิทจัดการไดจั้ดเตรยีมให ้ 
(3) ในกรณีทีผู่ส้นับสนุนการขายหน่วยลงทนุประสงคจ์ะจัดทําหรอืใชเ้อกสารใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษัิทจัดการ หรอืกองทนุ 
ซึง่บรษัิทคูส่ญัญาหรอืบคุคลอืน่ใดเป็นผูจั้ดทําขึน้ ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทนุจะเป็นผูรั้บผดิชอบในความเสยีหายที่
เกดิขึน้เนือ่งจากเอกสารหรอืขอ้มลูดงักลา่วนัน้เองทัง้ส ิน้  
(4) ในกรณีทีผู่ส้นับสนุนการขายหน่วยลงทนุทําหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนของผูล้งทนุจะตอ้งทําสญัญากับผูล้งทนุทีค่รอบคลมุ
ขอบเขตการใหบ้รกิาร สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบของบรษัิทนายหนา้ และตอ้งไมม่ขีอ้ความทีป่ฏเิสธความรับผดิชอบ
ตอ่ลกูคา้จากการกระทําหรอืละเวน้การกระทําโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเลอ่ของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทนุหรอื
พนักงานของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทนุ รวมถงึการเปิดเผยใหผู้ล้งทนุทราบในกรณีทีป่ฏบิตัแิตกตา่งจากการซือ้กับ
บรษัิทจัดการโดยตรง  
(5) กรณีทีผู่ส้นับสนุนการขายหน่วยลงทนุซือ้ขายหน่วยลงทนุแบบไมเ่ปิดเผยชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ (Omnibus Account) 
ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทนุมหีนา้ทีป่ฏบิตั ิดงันี ้ 
(ก) มรีะบบในการปฏบิตังิานทีทํ่าใหม้ั่นใจไดว้า่ลกูคา้จะไดรั้บการปฏบิตัอิยา่งสจุรติและเป็นธรรมเกีย่วกับการจัดทําบัญชี
รายชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่ไมเ่ปิดเผยชือ่  
(ข) ตรวจสอบหรอืดําเนนิการใหม้กีารตรวจสอบวา่ มบีคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดในบัญช ีOmnibus Account ถอื
หน่วยลงทนุของกองทนุใดเกนิกวา่หนึง่ในสาม ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  
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(ค) แจง้บรษัิทจัดการจะทราบโดยทนัทเีมือ่ปรากฏวา่บคุคลหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดในบัญชนัีน้ถอืหน่วยลงทนุของ
กองทนุใดเกนิกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมด  
(ง) ไมนั่บคะแนนเสยีงของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกวา่หนึง่ในสาม ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุใด รวมในจํานวนเสยีงในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุในบัญชดีงักลา่ว  
(จ) ในกรณีทีผู่ส้นับสนุนการขายหน่วยลงทนุประสงคจ์ะปฏบิตัติอ่ลกูคา้ในเรือ่งใด ซึง่มผีลทําใหล้กูคา้ไดรั้บเงือ่นไขหรอื
สทิธปิระโยชน์ทีไ่มเ่ทา่เทยีมกับการซือ้ขายหน่วยลงทนุแบบเปิดเผยชือ่ ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทนุตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทนุ
ทราบ และจัดใหม้หีลกัฐานทีแ่สดงวา่ ผูล้งทนุไดท้ราบและยอมรับเงือ่นไขและสทิธปิระโยชนท์ีไ่มเ่ทา่เทยีมกนันัน้แลว้ โดย
เงือ่นไขตอ้งไมข่ัดกับหลักเกณฑข์องสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(6) กรณีขายหน่วยลงทนุแบบเฉพาะเจาะจง ตอ้งจัดทําบนัทกึขอ้มลูสว่นตัว (Customer’s Profile) ของผูล้งทนุแตล่ะรายที่
เปิดบญัชกีองทนุผา่นผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทนุ และผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทนุมหีนา้ทีป่รับปรุงขอ้มลูดงักลา่วให ้
เป็นปัจจุบนัตามหลกัเกณฑท์ีกํ่าหนดโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(7) ใหข้อ้มลูหรอืเอกสารใด ๆ ทีจํ่าเป็นตอ่การตดัสนิใจลงทนุ รวมทัง้การแจง้สทิธติา่ง ๆ ทีผู่ล้งทนุควรทราบ และตอ้ง
ปฏบิตัติอ่ผูล้งทนุทกุรายอย่างเทา่เทยีมกนั  
(8) เปิดเผยหรอือธบิายขอ้มลูดงัตอ่ไปนี ้ใหผู้ล้งทนุทราบ  
(ก) รายชือ่ของบรษัิทจัดการทกุแหง่ทีทํ่าธรุกจิเกีย่วขอ้งกับการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
(ข) ชือ่ ทีอ่ยูข่องบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืรวมทัง้ชือ่ ทีอ่ยู ่และเลขประจําตวัของพนักงานของ
ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทนุ รวมถงึบคุคลทีไ่ดรั้บมอบหมายทีทํ่าหนา้ทีข่ายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
(ค) ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยลงทนุทีผู่ล้งทนุไดรั้บคําแนะนําตลอดจนรับทราบคําเตอืนและคําอธบิายเกีย่วกับความ
เสีย่งของการลงทนุในหน่วยลงทนุ  
(9) จัดทําหลักฐานทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่ การลงทนุในหน่วยลงทนุดงักลา่วพนักงานของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทนุมไิดม้ี
การใหคํ้าแนะนําใดๆ แกผู่ล้งทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุในกรณีทีก่ารลงทนุในหน่วยลงทนุเกดิจากความประสงคข์องผูล้งทนุ
หรอืของผูถ้อืหน่วยลงทนุเอง  
(10) รับชาํระเงนิคา่จองซือ้ หรอืคา่ซือ้หน่วยลงทนุ และรับเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกับการซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทนุจากผู ้
ลงทนุ  
(11) ตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นของเอกสารหลกัฐาน เพือ่ใหม้ั่นใจวา่เป็นบคุคลเดยีวกนั รวมถงึตรวจสอบ
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทนุ  
(12) ขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามมูลคา่ทีบ่รษัิทจัดการคํานวณและประกาศมลูคา่ตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนของ
กองทนุ ทัง้นี ้ไมร่วมถงึการเรยีกเก็บคา่บรกิารอืน่ใดทีธ่นาคารพาณชิยอ์าจเรยีกได ้ตามกฎหมายทีค่วบคมุการประกอบธรุกจิ
ของธนาคารพาณชิยกํ์าหนดไว ้ 
(13) จัดทําและสง่มอบหลักฐานการรับเงนิคา่จองซือ้ หรอืการซือ้หน่วยลงทนุ  
(14) สง่มอบเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ ทรัพยส์นิหรอืเงนิอืน่ใด รวมถงึสง่มอบสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ หนังสอื
รับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ หรอืเอกสารอืน่ใดใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืผูล้งทนุ  
(15) ยนืยันการซือ้ หรอืขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุ  
(16) คนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ท้ ีไ่มไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุตามคําสัง่ของบรษัิทจัดการ  
(17) รับขอ้รอ้งเรยีนจากลกูคา้ โดยปฏบิัตติามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  
(18) ดําเนนิการอืน่ใดตามทีก่ฎหมาย ประกาศ ระเบยีบ คําสัง่ หนังสอืซักซอ้ม แนวนโยบาย จรรยาบรรณ และมาตรฐานการ
ปฏบิตังิาน ทีอ่อกโดยหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการทําหนา้ทีข่องผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทนุ ทัง้ทีม่อียูใ่น
ปัจจุบนั และทีจ่ะมขี ึน้ในอนาคต  
 
7. ผูด้แูลสภาพคลอ่ง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ชือ่ :  
ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 
8. ผูล้งทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูดู้แลสภาพคลอ่ง) :  

ชือ่ :  
ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  
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9. ทีป่รกึษา :  
 
9.1. ทีป่รกึษาการลงทนุ :  

ชือ่ :  
ทีอ่ยู ่:  
 
สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 
หมายเหต ุ(ทีป่รกึษาการลงทนุ) :  

 
9.2.ทีป่รกึษากองทนุ :  

 
สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 
หมายเหต ุ(ทีป่รกึษากองทนุ) :  

 
10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมปีระกนั) :  
 
ไมม่ ี
 
11. ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทนุ (Outsource) :  

ชือ่ :  
ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 
หมายเหต ุ(ผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทนุ) :  

 
12. คณะตวัแทนผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  

 
สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 
13. สทิธหินา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูถ้อืหนว่ยลงทุน :  
 
13.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทนุ :  

บรษัิทจัดการมขีอ้ผกูพันทีจ่ะตอ้งรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุยนิยอมใหบ้รษัิทจัดการ
รับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามทีกํ่าหนดไวใ้นหัวขอ้ "เงือ่นไขการลงทนุ" ยกเวน้กรณีทีบ่รษัิทจัดการดําเนนิการตามทีกํ่าหนดใน
หัวขอ้ "การเลือ่นกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ" หรอื "การไมข่ายหรอืไมรั่บซือ้คนื
หน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ"  
เนือ่งจากกองทนุเป็นกองทนุเปิดประเภทรับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยอตัโนมัต ิดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะไมส่ามารถขายคนื
หน่วยลงทนุแตกตา่งไปจากอัตราสว่นและวนัเวลาทีบ่รษัิทจัดการกําหนดได ้ 
 
13.2. สทิธใินการรับเงนิปันผล :  
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13.3. สทิธใินการโอนหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดโ้ดยเสร ีเวน้แตเ่ขา้ขอ้จํากัดการโอนหน่วยลงทนุ ตามขอ้ 13.4  
วธิกีารขอโอนหน่วยลงทนุ  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่ประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทนุจะตอ้งมายืน่คําขอโอนหน่วยลงทนุดว้ยตนเองทีน่ายทะเบยีนพรอ้มเอกสาร
หลกัฐานตา่งๆ  
ผูรั้บโอนหน่วยลงทนุจะมสีทิธใินฐานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุก็ตอ่เมือ่นายทะเบยีนไดบ้นัทกึชือ่ผูรั้บโอนหน่วย
ลงทนุในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ซึง่นายทะเบยีนจะทําการโอนหน่วยลงทนุจากผูโ้อนไปยังผูรั้บโอนภายใน 30 วนันับ
แตว่นัรับคําขอโอนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ผูรั้บโอนมหีนา้ทีจ่ะตอ้งมารับสมุดบญัชแีสดงสทิธติามกําหนดเวลาทีน่ายทะเบยีนนัด
หมาย  
 
13.4. ขอ้จํากดัการโอนหน่วยลงทนุ :  

บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธการลงทะเบยีนโอนหน่วยลงทนุไม่วา่ทอดใดๆ ใน
กรณีตอ่ไปนี้  
1. การโอนหน่วยลงทนุดงักลา่วจะทําใหก้ารถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จํากัดการถอื
หน่วยลงทนุ เวน้แตเ่ขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จํากดัการถอืหน่วย
ลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  
2. ผูถ้อืหน่วยลงทนุไมใ่ชผู่ล้งทนุสถาบนั หรอืผูล้งทนุรายใหญพ่เิศษ ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เวน้แต่
เป็นการโอนทางมรดก  
3. การโอนหน่วยลงทนุสง่ผลใหบ้รษัิทจัดการไมส่ามารถปฏบิัตหินา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกับกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ทัง้นี ้ขอ้กําหนดเกีย่วกับ FATCA 
เป็นไปตามทีกํ่าหนดไวใ้นโครงการจัดการกองทนุ  
 
13.5. สทิธใินการลงมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการลงทนุหรอืแกไ้ขวธิจัีดการ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธลิงมตเิพือ่ทําการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืแกไ้ขวธิจัีดการ โดยบรษัิทจัดการจะทําการแกไ้ข
เพิม่เตมิโครงการลงทนุไดต้อ่เมือ่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ซึง่คดิตามจํานวน
หน่วยลงทนุรวมกนัเกนิกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายแลว้ทัง้ส ิน้ของโครงการ ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนตามที่
บรษัิทจัดการไดกํ้าหนดขึน้ และในกรณีทีบ่คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทนุเกนิกวา่หนึง่ในสามของจํานวน
หน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษัิทจัดการหรอืบรษัิทหลกัทรัพยท์ีเ่ป็นเจา้ของบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชือ่ผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ (Omnibus Account) ตอ้งไมนั่บคะแนนเสยีงของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกวา่หนึง่ในสามของ
จํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี ้เป็นไปภายใตห้ัวขอ้ "วธิกีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุหรอื
แกไ้ขวธิกีารจัดการ"  
 
13.6. สทิธใินการไดรั้บเงนิคนืเมือ่เลกิโครงการ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธทิีจ่ะไดรั้บเงนิคนืเมือ่โครงการสิน้สดุลง โดยบรษัิทจัดการจะจัดใหม้ผีูช้าํระบัญชทีีส่ํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผูช้าํระบญัช ีโดยจะไดดํ้าเนนิการใหม้กีารจําหน่ายทรัพยส์นิของโครงการ ชาํระภาระ
หนีส้นิและแจกจ่ายเงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตามวธิกีารทีร่ะบไุวภ้ายใตห้ัวขอ้ "การชาํระบญัชกีองทนุรวมและวธิกีาร
เฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเมือ่เลกิโครงการ"  
 
13.7. สทิธปิระโยชน์อืน่ ๆ :  

สทิธใินการจํานําหน่วยลงทนุ  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุสามารถนําหน่วยลงทนุไปจํานําไดต้ามกฎหมาย แตท่ัง้นี ้นายทะเบยีนจะรับจดทะเบยีนการ
จํานําใหแ้กผู่รั้บจํานําทีเ่ป็นสถาบนัการเงนิเทา่นัน้  
 
13.8. อืน่ ๆ :  

 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคีวามรับผดิจํากดัเพยีงไมเ่กนิคา่หน่วยลงทนุทียั่งสง่ใชแ้กบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมไม่ครบ 
 
การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ไมว่า่ในทอดใด ๆ ใหถ้อื
วา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่วยอมรับทีจ่ะผูกพันตามขอ้กําหนดในขอ้ผูกพันซึง่ลงนามโดยผูด้แูลผลประโยชนท์ีไ่ดรั้บการ
แตง่ตัง้จากบรษัิทจัดการกองทนุรวมโดยชอบ 
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ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธเิรยีกใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมจา่ยผลประโยชนต์อบแทนและคนืเงนิทนุไดไ้มเ่กนิไปกวา่สว่นของ
ทนุของกองทนุรวมทีต่นถอื ทัง้นี ้ในกรณีทีม่กีารแบง่ชนดิของหน่วยลงทนุ สทิธใินการไดรั้บประโยชนต์อบแทนหรอืการคนื
เงนิทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิตอ้งเป็นไปตามขอ้กําหนดของหน่วยลงทนุชนดินัน้ ๆ ดว้ย  
 
14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทุน :  
 
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ :  

- สมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 
 
14.2. เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  

ภายใตเ้งือ่นไขการขายหน่วยลงทนุของบรษัิทจัดการตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการกองทนุ เมือ่บรษัิทจัดการหรอื
ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทนุไดรั้บใบคําขอเปิดบญัชแีละใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุทีก่รอกรายละเอยีดครบถว้น
ชดัเจนพรอ้มหลักฐานประกอบตา่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นหัวขอ้ "เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญช"ี และผูจ้องซือ้หรอืผูส้ัง่ซือ้
หน่วยลงทนุไดช้าํระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุครบถว้นแลว้ บรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทนุในนามของ
บรษัิทจัดการจะดําเนนิการออกสมดุบัญชแีสดงสทิธใิหแ้กผู่จ้องซือ้หรอืผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยผูจ้องซือ้
หรอืผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุมหีนา้ทีท่ีจ่ะมารับสมดุบญัชแีสดงสทิธดิว้ยตนเองและจะตอ้งลงลายมอืชือ่ในบตัรตวัอย่างลายมอื
ชือ่และในสมุดบญัชแีสดงสทิธ ิ 
นายทะเบยีนจะจดแจง้ชือ่ผูจ้องซือ้หรอืผูส้ัง่ซือ้เป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ่เมือ่บรษัิทจัดการไดรั้บ
ชาํระคา่ซือ้หน่วยลงทนุถกูตอ้งครบถว้น และผูจ้องซือ้หรอืผูส้ัง่ซือ้นัน้ไดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุจากบรษัิทจัดการ
เรยีบรอ้ยแลว้ และใหถ้อืวา่สมุดบญัชแีสดงสทิธทิีบ่รษัิทจัดการออกใหใ้นนามบรษัิทจัดการเป็นหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วย
ลงทนุและใหใ้ชเ้ป็นหลักฐานแสดงการซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทนุได ้ 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 2 คนถอืหน่วยลงทนุร่วมกนั บรษัิทจัดการจะจดแจง้ชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุเหลา่นัน้เป็นผูถ้อืหน่วย
ลงทนุร่วมกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุและจะตอ้งลงลายมอืชือ่ร่วมกนัในสมดุบัญชแีสดงสทิธ ิเพือ่สัง่ซือ้หรอืขายคนื
หน่วยลงทนุ และมฐีานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุ รวมทัง้เป็นผูไ้ดรั้บเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทนุ  
อนึง่ ในกรณีทีเ่ป็นการซือ้หน่วยลงทนุ จํานวนเงนิทีป่รากฏในสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุเป็นจํานวนเงนิทีผู่ล้งทนุ
ชาํระเป็นคา่ซือ้หน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเทา่นัน้ มใิชห่ลกัฐานแสดงสทิธกิารไดรั้บจัดสรรหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ผู ้
ถอืหน่วยลงทนุจะตอ้งนําสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุไปปรับรายการอกีครัง้เพือ่แสดงจํานวนหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บ
จัดสรร  
บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ
สามารถใชอ้า้งองิตอ่บรษัิทจัดการกองทนุรวมและบคุคลอืน่ได ้ 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุจําเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งจัดทําใบหน่วยลงทนุมอบใหแ้กผู่ถ้อื
หน่วยลงทนุ  
 
บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ
สามารถใชอ้า้งองิตอ่บรษัิทจัดการกองทนุรวมและบคุคลอืน่ได ้
 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุจําเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งจัดทําใบหน่วยลงทนุมอบใหแ้กผู่ถ้อื
หน่วยลงทนุ  
 
15. กําหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จํากดัในการจา่ยเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

 
16. วธิกีารชําระเงนิหรอืทรพัยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทุน :  

หากมกีารผดินัดชาํระหนีห้รอืมพีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารแห่งหนีห้รอืลกูหนีต้ามสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุรวมจะไม่
สามารถชําระหนีไ้ด ้บรษัิทจัดการจะรับชําระหนีด้ว้ยทรัพยส์นิอืน่ทัง้ทีเ่ป็นหลกัประกนัและมใิชห่ลกัประกนัเพือ่กองทนุรวม
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจัดการกองทนุรวมในกรณีทีผู่อ้อกตราสารแหง่หนี้
หรอืลกูหนีต้ามสทิธเิรยีกรอ้งผดินัดชาํระหนี ้ดงันี้  
16.1 กรณีทีบ่รษัิทจัดการไดบ้ันทกึมูลคา่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์ 
16.1.1 เมือ่มกีารบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศนูย ์ผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทนุ ณ วนัทีบ่รษัิทจัดการไดบ้นัทกึมูลคา่ตราสารแห่งหนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศนูยเ์ป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดส้ทุธจิาก
ทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชาํระหนี ้ 
16.1.2 เมือ่ไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการรับชําระหนี ้บรษัิทจัดการจะไมนํ่าทรัพยส์นิดงักลา่วและเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ด ้
จากการรับชาํระหนี ้มารวมคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม และจะจําหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชาํระหนีใ้น
โอกาสแรกทีส่ามารถกระทําไดโ้ดยคํานงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นสาํคญั เวน้แตก่รณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ี
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สทิธใินเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนีต้กลงรับชาํระหนีด้ว้ยทรัพยส์นิดงักลา่วแทนเงนิ ทัง้นี ้ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทนุกําหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ในระหวา่งทีบ่รษัิทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชาํระหนี ้บรษัิทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจ์าก
ทรัพยส์นินัน้ได ้และในกรณีทีม่คีา่ใชจ้่ายในการบรหิารทรัพยส์นิ บรษัิทจัดการจะจ่ายจากเงนิสาํรอง รายไดห้รอื
ผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการบรหิารทรัพยส์นินัน้  
16.1.3 เมือ่มเีงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชาํระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ในแตล่ะครัง้ บรษัิทจัดการจะเฉลีย่เงนิได ้
สทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชาํระหนีค้นืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่สีทิธใินเงนิไดส้ทุธนัิน้ภายใน 45 วนันับตัง้แตว่นัถัด
จากวนัทีม่เีงนิไดส้ทุธ ิและจะแจง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการเฉลีย่เงนิคนืไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั
ทําการนับตัง้แตว่นัถัดจากวนัทีบ่รษัิทจัดการไดเ้ฉลีย่เงนิคนื เวน้แตส่ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอ่นผันระยะเวลา
การเฉลีย่เงนิคนืเป็นอยา่งอืน่  
16.1.4 เมือ่มกีารบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศนูยแ์ลว้ ตอ่มาปรากฏวา่กองทนุรวมไดรั้บชําระหนีต้าม
ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักลา่วเป็นเงนิ บรษัิทจัดการจะปฏบิตัติามความในขอ้ 16.1.3 โดยอนุโลม  
16.2 กรณีทีบ่รษัิทจัดการไมไ่ดบ้นัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์ 
16.2.1 กอ่นการรับชาํระหนีด้ว้ยทรัพยส์นิอืน่ทีม่ใิชห่ลักประกันในแตล่ะครัง้ บรษัิทจัดการจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผู ้
ถอืหน่วยลงทนุโดยมตเิสยีงขา้งมากซึง่คดิตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกนิกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายได ้
แลว้ทัง้หมด หรอืไดรั้บความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ โดยผูด้แูลผลประโยชน์ไดต้รวจสอบและแสดงความเห็น
พรอ้มเหตผุลวา่ในขณะนัน้การรับชาํระหนีด้ว้ยทรัพยส์นิดงักลา่วเป็นประโยชนต์อ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุมากกวา่การถอืหรอืมไีว ้
ซึง่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้  
ในการขอความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืผูด้แูลผลประโยชนต์ามวรรคหนึง่ บรษัิทจัดการจะระบรุายละเอยีด
เกีย่วกบัทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมจะไดจ้ากการรับชําระหนี ้มลูคา่ของทรัพยส์นิ ประมาณการคา่ใชจ้า่ย พรอ้มเหตผุลและความ
จําเป็นในการรับชาํระหนี ้ 
16.2.2 เมือ่ไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการรับชําระหนี ้บรษัิทจัดการจะนําทรัพยส์นิดังกลา่วมารวมคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ
ของกองทนุรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพยส์นินัน้เพือ่ใชใ้นการคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์
และวธิกีารทีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทนุกําหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะ
ดําเนนิการกบัทรัพยส์นิดงักลา่วดงันี ้ 
(1) กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภททีก่องทนุรวมสามารถลงทนุในหรอืมไีวไ้ด ้บรษัิทจัดการอาจมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิดงักลา่วตอ่ไป
เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวมก็ได ้ 
(2) กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภททีก่องทนุรวมไม่สามารถลงทนุในหรอืมไีวไ้ด ้บรษัิทจัดการจะจําหน่ายทรัพยส์นิดงักลา่วใน
โอกาสแรกทีส่ามารถกระทําไดโ้ดยคํานงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นสาํคญั และในระหวา่งทีบ่รษัิทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพยส์นิดงักลา่ว บรษัิทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจ์ากทรัพยส์นิดงักลา่ว  
ในกรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยในการบรหิารทรัพยส์นิ บรษัิทจัดการจะจา่ยจากทรัพยส์นิของกองทนุรวม  
16.3 ในกรณีทีม่พีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารแหง่หนีห้รอืลกูหนีต้ามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถชาํระหนีไ้ด ้บรษัิทจัดการจะ
ดําเนนิการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ วนัทีม่พีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารหนีห้รอื
ลกูหนีต้ามสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ามารถชาํระหนีไ้ด ้เป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิอืน่ทีไ่ดจ้ากการรับชําระหนีก็้ได ้
ทัง้นี ้ในการดําเนนิการดงักลา่ว บรษัิทไมต่อ้งนําตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้มารวมคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ
ของกองทนุรวม  

เงือ่นไขเพิม่เตมิ :  
ในการเฉลีย่เงนิคนืแตล่ะครัง้ตามขอ้ 16.1.3 หากบรษัิทจัดการมเีหตผุลแสดงใหเ้ห็นวา่ เงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้าก
การรับชําระหนีไ้มคุ่ม้กบัภาระคา่ใชจ้า่ยในการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการอาจนําเงนิไดส้ทุธดิงักลา่ว
ไปรวมจา่ยในโอกาสแรกทีก่ารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุจะคุม้กับภาระคา่ใชจ้า่ยก็ได ้ทัง้นี ้หากไดม้กีารจําหน่าย
ทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับชาํระหนีจ้นครบถว้นแลว้ และปรากฏวา่เงนิไดส้ทุธนัิน้ไมคุ่ม้กับภาระคา่ใชจ้่ายในการเฉลีย่เงนิคนื 
บรษัิทจัดการอาจนําเงนิไดส้ทุธดิงักลา่วมารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมก็ได ้ 

การชาํระเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะชาํระใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฏชือ่
ตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ เวลาทีกํ่าหนด เทา่นัน้  
 
17. การจดัทําทะเบยีนหนว่ยลงทุน การโอนหนว่ยลงทุน และขอ้จํากดัในการโอนหนว่ยลงทุน :  

บรษัิทจัดการกองทนุรวมมหีนา้ทีจั่ดใหม้ทีะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุตามหลักเกณฑท์ีอ่อกตามมาตรา 125(5) แหง่
พระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 
 
ใหส้นันษิฐานไวก้อ่นวา่ทะเบยีนหน่วยลงทนุถกูตอ้ง และการชาํระเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอืการจํากดั
สทิธใิด ๆ แกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฏรายชือ่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ หากไดก้ระทําตามขอ้กําหนดในขอ้ผกูพัน
หรอืตามกฎหมายแลว้ ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดดํ้าเนนิการตามอํานาจหนา้ทีแ่ลว้ 
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บรษัิทจัดการกองทนุรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจํานําหน่วยลงทนุ ในกรณี
ดงันี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑเ์กีย่วกับขอ้จํากดัการถอื หน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ 
(ข) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมทีเ่สนอขายตอ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายยอ่ย และการโอนหน่วยลงทนุจะทําใหผู้ ้
ถอืหน่วยลงทนุไมเ่ป็นผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทนุรายใหญ่ หรอืผูม้เีงนิลงทนุสงู ตามทีกํ่าหนดในโครงการจัดการกองทนุรวม 
เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรอืการจํานําหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีหรอืกองทนุรวมหุน้ระยะยาว  
 
18. ขอ้จํากดัการถอืหนว่ยลงทุน :  

บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดจะถอืหน่วยลงทนุไดไ้มเ่กนิหนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของกองทนุรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ วา่ดว้ยหลักเกณฑเ์กีย่วกบั
ขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ  
 
19. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทุน :  

การดําเนนิการใดทีโ่ครงการจัดการกองทนุรวมหรอืกฎหมายกําหนดใหต้อ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ หากบรษัิทจัดการ
กองทนุรวมไดดํ้าเนนิการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบ
ใหดํ้าเนนิการดงักลา่วและมผีลผกูพันตามมต ิ
 
มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีใ่หดํ้าเนนิการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กับหลกัเกณฑท์ีกํ่าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืวา่มตนัิน้เสยีไป 
 
ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพือ่แกไ้ขขอ้ผูกพันในเรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอย่างมนัียสําคญั ตอ้งไดรั้บมติ
พเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทนุ (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้มน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจํานวนหน่วยลงทนุ
ทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่เขา้ร่วมประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อื
หน่วยลงทนุซึง่สง่หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) เวน้แตก่รณีทีก่องทนุรวมมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ การ
ขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุนอกจากจะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกับการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุทีกํ่าหนดไวใ้น
ขอ้ผูกพัน หรอืทีกํ่าหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรอืตามทีกํ่าหนดในประกาศนีแ้ลว้ ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัตอ่ไปนี้ดว้ย 
 
(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุชนดิ โดยแตล่ะชนดิไดรั้บผลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ
ไมเ่ทา่กนั ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณี 
(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุไมว่า่กรณีใด ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมากหรอื
มตพิเิศษของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณี 
(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิใดชนดิหนึง่ ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษ
ของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณ ี 
 
20. วธิกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนั :  

การแกไ้ขเพิม่เตมิสว่นใดสว่นหนึง่ของขอ้ผูกพันทีเ่ป็นไปตามวธิกีารทีกํ่าหนดไวใ้นขอ้ผกูพัน และมสีาระสาํคญัทีเ่ป็นไปตาม
และไมข่ดัหรอืแยง้กับพระราชบญัญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท์ีอ่อกโดยอาศยั
อํานาจของกฎหมายดงักลา่ว ใหถ้อืวา่ขอ้ผูกพันสว่นทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้มผีลผูกพันคูส่ญัญา 
 
การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันในเรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอย่างมนัียสาํคัญตอ้งไดรั้บมตพิเิศษของผูถ้อื
หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียสําคญั ใหร้วมถงึ 
 
(ก) ขอ้กําหนดเกีย่วกบัผลประโยชนต์อบแทนและการคนืเงนิทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 
(ข) ขอ้กําหนดเกีย่วกับการชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ตามขอ้ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทนุ ที ่ทน. 19/2554 
(ค) ขอ้กําหนดเกีย่วกับการรับชาํระหนีด้ว้ยทรัพยส์นิอืน่  
(ง) ขอ้กําหนดเกีย่วกับการประกนัตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที ่ทน. 19/2554 กรณีกองทนุ
รวมมปีระกนั และขอ้กําหนดเกีย่วกับการแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรือ่งใด ๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุเสยี
ผลประโยชน ์
(จ) เรือ่งทีผู่ด้แูลผลประโยชนเ์ห็นวา่กระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอย่างมนัียสาํคัญ 
การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ใหม้ผีลผูกพันเมือ่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน ์โดยไม่
ตอ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
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(ก) เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันใหม้สีาระสาํคญัสอดคลอ้งกบัโครงการจัดการกองทนุรวมทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยไดรั้บมติ
โดยเสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน แลว้แตก่รณี หรอื 
(ข) ผูด้แูลผลประโยชนแ์สดงความเห็นวา่การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันนัน้เหมาะสม มคีวามจําเป็นหรอืสมควร และไม่กระทบ
ตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียสาํคัญ 
การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันไม่วา่กรณีใด 

ตอ้งกระทําเป็นหนังสอืลงลายมอืชือ่โดยบคุคลผูม้อํีานาจลงนามผูกพันบรษัิทจัดการกองทนุรวมและผูด้แูลผลประโยชน ์
พรอ้มทัง้ประทับตราบรษัิท (ถา้ม)ี บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะจัดใหม้ขีอ้ผกูพันเปิดเผยไว ้ณ ทีทํ่าการและเว็บไซตข์อง
บรษัิทจัดการกองทนุรวมเพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูด ้รวมทัง้จัดสง่สรุปการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันพรอ้มทัง้
เหตผุลและความจําเป็นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุพรอ้มกับการสง่รายงานประจําปีของกองทนุรวม  

21. การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :

21.1. การระงับขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ : ไมม่ ี

21.2. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

22. การเลกิกองทนุรวม :

22.1. เงือ่นไขในการเลกิกองทนุ : 

(1) เมือ่มจํีานวนผูถ้อืหน่วยลงทนุลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 35 รายในวนัทําการใด ๆ  
(2) เมือ่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ใหบ้รษัิทจัดการเลกิกองทนุเปิด ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกระทําการหรอืงดเวน้
กระทําการจนกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทนุรวมหรอืไม่ปฏบิตัหินา้ทีข่องตน  
(3) เมือ่ไดรั้บความเห็นชอบตามมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุรวมกนัเกนิกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจัดการ  
(4) สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพกิถอนการอนุมัตใิหจั้ดตัง้และจัดการกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทัว่ไป หากปรากฏ
วา่  
(ก) บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่เกนิกวา่หนึง่ในสามของจํานวน
หน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้ เวน้แตเ่ขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด  
(ข) ในกรณีทีป่รากฏพฤตกิารณ์วา่บรษัิทจัดการดําเนนิการใด ๆ หรอืบคุคลใดถอืหน่วยลงทนุโดยรูเ้ห็นหรอืตกลงกบับคุคล
อืน่ อนัเป็นการปกปิดหรอือําพรางลกัษณะทีแ่ทจ้รงิในการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดทีป่ระสงค์
จะถอืหน่วยลงทนุเกนิกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทัว่ไป  
(5) สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพกิถอนการอนุมัตใิหจั้ดตัง้และจัดการกองทนุรวม ในกรณีทีม่เีหตอุนัควรสงสยัวา่
อาจมกีารจัดตัง้กองทนุรวมเพือ่การแสวงหาประโยชนจ์ากการลงทนุของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใดเป็นการเฉพาะ หรอืเพือ่
เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจัดการทรัพยส์นิหรอืธรุกจิของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใด และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได ้
ดําเนนิการแจง้บรษัิทจัดการจะหรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทําการชีแ้จง แสดงเหตผุล ขอ้เท็จจรงิ และหลักฐาน ซึง่ในกรณีทีไ่มม่ี
การชีแ้จง หรอืชีแ้จงแลว้แตไ่ม่อาจพสิจูนห์รอืทําใหเ้ชือ่ไดว้า่การจัดตัง้กองทนุรวมเป็นการจัดตัง้กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุที่
มใิชร่ายยอ่ยเป็นการทั่วไปอยา่งแทจ้รงิ และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่บรษัิทจัดการจะทําการแกไ้ข หรอื
ดําเนนิการใด ๆ และบรษัิทจัดการไม่สามารถดําเนนิการตามทีส่ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ได ้หรอืดําเนนิการแลว้แต่
ไมส่ามารถทําใหก้องทนุรวมเป็นกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายยอ่ยเป็นการทั่วไปอยา่งแทจ้รงิ
(6) เมือ่กองทนุครบกําหนดอายโุครงการ หรอืตามเงือ่นไขทีกํ่าหนดในขอ้ 1.9

22.2. การดําเนนิการของบรษัิทจัดการ เมือ่เลกิกองทนุรวม :  

เวน้แตก่ฎหมาย ก.ล.ต. จะกําหนดเป็นอย่างอืน่ เมือ่ปรากฏเหตตุามขอ้ 22.1 บรษัิทจัดการจะดําเนนิการดงัตอ่ไปนีเ้พือ่เลกิ
กองทนุ  
(ก) ยตุกิารรับคําสัง่ซือ้และคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุตัง้แตว่นัทําการทีป่รากฏเหตตุามขอ้ 22.1(1)  
(ข) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน รวมทัง้แจง้เป็น
หนังสอืใหผู้ด้แูลผลประโยชนแ์ละสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบดว้ย ทัง้นี ้ภายใน 3 วนัทําการนับแตว่นัทําการที่
ปรากฏเหตตุามขอ้ 22.1(1)  
(ค) จําหน่ายทรัพยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทนุดงักลา่วภายใน 5 วนัทําการนับแตว่นัทําการทีป่รากฏเหตตุามขอ้ 22.1(1) 
เพือ่รวบรวมเงนิเทา่ทีส่ามารถกระทําไดเ้พือ่ชาํระคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุโดยอตัโนมัต ิ 
(ง) ชาํระคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามสดัสว่นจํานวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม (ค) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 10 วนัทําการนับ
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แตว่นัทําการทีป่รากฏเหตตุามขอ้ 22.1(1)  และเมือ่ไดดํ้าเนนิการชาํระคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุแลว้ใหถ้อืวา่เป็นการเลกิ
กองทนุ  

ในกรณีทีม่กีารเลกิกองทนุเพราะเหตทุีท่ราบกําหนดการเลกิกองทนุลว่งหนา้ บรษัิทจัดการจะดําเนนิการ ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) แจง้เป็นหนังสอืใหผู้ด้แูลผลประโยชนแ์ละสํานักงานทราบ และแจง้ใหต้ลาดหลักทรัพยท์ราบในกรณีทีห่น่วยลงทนุของ
กองทนุรวมนัน้เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย ์ทัง้นี ้กอ่นวนัเลกิกองทนุรวมเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 5 วนัทําการ
(2) ดําเนนิการดว้ยวธิกีารใด ๆ เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุและผูล้งทนุทั่วไปทราบเรือ่งดังกลา่วกอ่นวนัเลกิกองทนุรวมเป็น
เวลาไมน่อ้ยกวา่ 5 วนัทําการ เชน่ เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการกองทนุรวมหรอืทางหนังสอืพมิพ ์หรอื
โดยจัดใหม้ขีอ้มูลเรือ่งดงักลา่วไว ้ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแหง่ของบรษัิทจัดการกองทนุรวมและ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ เป็นตน้ และ
(3) จําหน่ายทรัพยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทนุรวมเพือ่รวบรวมเป็นเงนิสด เงนิฝากประเภทกระแสรายวนั เงนิฝากประเภท
ออมทรัพย ์และตั๋วสญัญาใชเ้งนิทีม่กํีาหนดระยะเวลาใชเ้งนิคนืเมือ่ทวงถาม ใหเ้สร็จสิน้กอ่นวนัเลกิกองทนุ

23. การชําระบญัชเีมือ่เลกิกองทนุ :

บรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีารชําระบญัช ีโดยจะแตง่ตัง้ผูช้าํระบัญชทีีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบเพือ่
ทําหนา้ทีร่วบรวม และแจกจ่ายทรัพยส์นิทีค่งเหลอืจากการชําระหนีส้นิของกองทนุรวมแลว้ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ รวมทัง้
ทําการอยา่งอืน่ตามแตจํ่าเป็นเพือ่ชาํระบญัชกีองทนุใหเ้สร็จสิน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สาํหรับคา่ใชจ้่ายและเงนิคา่ตอบแทนในการชาํระบญัชขีองกองทนุรวมจะหักจ่ายจากทรัพยส์นิของ
กองทนุรวมและผูช้าํระบญัชจีะดําเนนิการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตามมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิทา่ทีค่งเหลอือยูต่าม
สดัสว่นจํานวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุถอือยูต่ามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ วนัเลกิโครงการ
เมือ่ไดช้ําระบัญชเีสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ผูช้าํระบญัชจีะทําการจดทะเบยีนเลกิกองทนุรวมกบัสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และภายหลงัจากจดทะเบยีนเลกิกองทนุรวมแลว้ หากปรากฏวา่ยังมทีรัพยส์นิคงคา้งอยูใ่หผู้ช้ําระบญัชจัีดการโอนทรัพยส์นิ
ดงักลา่วใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

โครงการจัดการกองทนุรวมทีผ่่านการอนุมัตจิากสาํนักงาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แหง่พระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวม ถอื
เป็นสว่นหนึง่ของขอ้ผูกพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกบับรษัิทจัดการกองทนุรวม  
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