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หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 

กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ เฮดจ์ 
 
 

เสนอขายต่อประชาชนท่ัวไป 

มูลคา่โครงการ 2,000,000,000 บาท จ านวนหนว่ยลงทุน 200,000,000 หนว่ย  

มูลคา่ทีต่ราไว้หนว่ยละ 10 บาท ราคาเสนอขายคร้ังแรกหนว่ยละ 10 บาท 
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นายทะเบียนหน่วยลงทุน 
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หนังสือช ีชวนส่วนข ้อมูลกองทุนรวม 
กองทุนเปิดเคเคพ  ีโกลบอล อินฟราสตร ัคเจอร  ์อิควิต  ีเฮดจ  ์

KKP GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND (KKP GINFRAEQ-H FUND) 
กองทุนนีลงทนุกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมจงึมีความเสียงทผีู้ลงท ุนอาจสูญเสียเงนิลงทุนจาํนวนมาก 

คาํเตอืน /ข ้อแนะนาํ 

 กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตร ัคเจอร  ์อิควิต ี เฮดจ  ์เป็นกองทุนตราสารทุนท ีลงท ุนในต่างประเทศ (จัดตังในรูป 
Feeder Fund โดยจะเน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก  หร ือ  Master Fund) เพ ียงกองทุนเดียว กองทุนไม่ได้
เป็นกองทุนทคีุ้มครองเงนิต้น  และมีความเสียงทเีกียวข ้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช ่น  การเปลียนแปลงทางการเมือง 
กฎหมาย  เศรษฐกิจ  ตลาดการ เงิน  อัตราดอกเบีย  และความเสียงท ีเกียวข ้องกับกฎหมายภาษีอากร  ความเสียงด้าน
การเมืองในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค ความเสียงในการบังคับใช้ข ้อกาํหนดเกียวกับการควบคุมอ ัตราแลกเปลียน
และการเข ้า-ออกของเงนิลงทุน  หร ือกฎหมาย หร ือข ้อกาํหนดอืน  ๆ  ผลกระทบจากภาวะเงนิฝืดหร ือ  เงนิเฟ้อ  รวมถงึความ
จาํกัดของความคุ้มครองจากกฎหมายทมีีต่อกองทุน  เป็นต้น  

 กองทุนหลักเป็นกองทุนทเีน้นลงทุนในตราสารทุนหร ือตราสารทเีกียวข ้องกับตราสารทุนของบร ิษัททดีาํเนินธุรกิจเกียวกับ
โครงการสาธารณูปโภคพืนฐาน  (Infrastructure Companies) จึงมีความเสียงจากการกระจุกตัวในการลงทุน  (Concentration 
risk) และมีความเสียงสูงกว่า รวมถึงมีความผันผวนท ีมากกว่ากองทุนท ีมีการกระจายการลงทุนในหลักทร ัพยห์ลากหลาย
กลุ่มอ ุตสาหกรรม   

 เนืองจากกองทุนหลักเป็นกองทุนท ีเน้นลงทุนในตราสารทุนหร ือตราสารท ีเกียวข ้องกับตราสารทุนของบร ิษัทท ีด ําเนิน
ธุร กิจ เกียวกับ โคร งการสาธารณูปโภคพืนฐาน  (Infrastructure Companies) โดยสามารถกระจายการลงทุน ได้ท ัวโลก 
กองทุนหลักจงึมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนอ ืน  ๆ  ทมีีการลงทุนในหลักทร ัพยข์องบร ิษัทในอุตสาหกรรม/ธุรกิจ
ท ีแตกต่างหลากหลาย ปัจจัยลบทางเศรษฐกิจ  การเมือง กฎระเบียบต่ออ ุตสาหกรรมนี อาจส่งผลกระทบในทางลบกับ
หลักทร ัพยแ์ละตราสารของบร ิษัทท ีดาํเนินธุรกิจเกียวกับโครงการสาธารณูปโภคพืนฐาน  (Infrastructure Companies) ได้
มากกว่าห ลักท ร ัพ ย ์ใน อุตสาหกร รมอืน  ธุร กิจแ ละการปร ะกอบการ ข อ งบร ิษัท ท ีด ําเนิน ธุร กิจ เกียวกับ โคร งการ
สาธารณูปโภคพืนฐาน  (Infrastructure Companies) เหล่านี อาจได้ร ับผลกระทบในทางลบจากหลายปัจจัยท ีส่งผลร ้ายต่อ
อ ุตสาหกรรมนี ซึงรวมถงึการเพมิข ึนของต้นท ุนค่าใช้จ่าย การแข ่งข ัน  กฎระเบยีบ และปัจจัยอ ืน  ๆ  ทเีกียวข ้อง  

 ความเสียงจากการบร ิหาร เช ิงรุก  (Active management risk) ผู้จ ัดการกองทุนหลักจะคัดเลือกหลักทร ัพยท์ ีกองทุนหลัก 
จะลงทุน  โดยจะไม่ใช ่การลงทุนในหลักทร ัพยท์ ีถูกกาํหนดไว้แล้ว เช ่น  การลงทุนในหลักทร ัพยต์ามดัชนีมาตรฐาน  (Index)  
ดังนัน  ผลการดาํเนินงานของกองทุนหลักอาจตาํกว่าการลงทุนรูปแบบอืน  ซึงอาจมีสาเหตุมาจากรูปแบบ/วิธ ีการบร ิหาร
จัดการ  และมุมมองการลงทุนในระยะทยีาวกว่าของผู้จ ัดการกองทุนเกียวกับมูลค่าของหลักทร ัพยท์กีองทุนหลักลงทุน   

 กองทุนหลักจะคัด เลือกหลักทร ัพย ์เพ ือลงทุน เป็น รายตัว  กองทุนจึงมีความเสียงท ีกลยุทธ ์การลงทุน  การวิเคราะห ์
หลักทร ัพยท์ ีลงท ุน  การบร ิหารความเสียง และปัจจัยอ ืน  ๆ  ท ีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้จ ัดการกองทุน  อาจทาํให ้
กองทุนหลักไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงคใ์นการสร ้างผลตอบแทนตามทตีังเป้าหมายไว้ได้  ซึงรวมถงึความเสียงทเีกิดจาก
ก าร คัด เลื อ ก ห ลั ก ท ร ัพ ย ์ท ี ก อ งทุ น ห ลั ก จ ะล งทุ น  ซึ งมี โอ ก าส ท ีห ลั ก ท ร ัพ ย ์/ต ร าส าร นั น จ ะให ้ ผ ล ใน ท างล บ 
ต่อ ผลการด ําเนิน งานขอ งกอ งทุน หลัก  เนือ งจากการ วิเคร าะห ์ห ลักท ร ัพ ย ์/ตร าสาร  ธุร กิจอ ุตสาหกร รม  แนวโน้ม 
ภาวะเศรษฐกิจและตลาดหร ือศักยภาพโดยเปร ียบเทยีบกับหลักทร ัพย /์ตราสารอ ืน  ๆ  ไม่เป็นไปตามทผีู้จ ัดการกองทุนหลัก
ประเมินหร ือคาดการณไ์ว้ 

 กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ ือ เพ ิมประสิทธ ิภาพในการลงทุน  ดังนัน  กองทุนจึงมี
ความเสียงมากกว่ากองทุน ร วมท ีลงท ุน ในหลักทร ัพย ์อ ้างอ ิงโดยตรง ผู้ลงท ุนควรมีความเข ้าใจเกียวกับความเสียง 
ของการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า และควรคาํนึงถึงประสบการณก์ารลงทุน  วัตถุประสงคก์ารลงทุน  ฐานะการเงิน
ของผู้ลงท ุนเอง  และผู้ลงท ุนสามารถยอมร ับความเสยีงทอีาจเกิดขนึจากการลงทุนได้ 
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 ความเสียงเกียวกับสภาพคล่อง (Liquidity risks) หลักทร ัพยบ์างตัวท ีกองทุนหลักลงทุน  โดยเฉพาะหลักทร ัพยข์องบร ิษัท  

ท ีมีมูลค่าตลาดขนาดเล็ก  หลักทร ัพยก์ลุ่มนีอาจมีปร ิมาณการซ ือขายต ํา ซึงอาจท ําให ้จ ําเป็นต้องขายในราคาท ีต ํากว่า 
ราคาตลาดปัจจุบัน  หร ือต้องทยอยขายในจาํนวนน้อย ๆ  โดยยดืระยะเวลาการทาํรายการขายใหย้าวข ึน   

 กองทุนอาจมีความเสียงทเีกิดจากการลงทุนในประเทศเกิดใหม่ (Emerging market risk) ซึงอาจทาํให ้มีความเสียงทสีูงข ึน  
และมีปัจจัยท ีต้องพ ิจารณาเป็นพิเศษท ีแตกต่างจากการลงทุนในประเทศท ีพ ัฒนาแล้ว เช ่น  ความเสียงด้านสภาพคล่อง 
ความเสียงด้านอ ัตราแลกเปลียน  ความไม่แน่นอนทางด้านการ เมืองและเศรษฐกิจ  ความเสียงด้านนโยบาย กฎหมาย 
กฎระเบยีบ และภาษีความเสียงด้านการชาํระราคา ความเสียงในการเก็บร ักษาทร ัพยส์ิน  และอาจมีความผันผวนสูง 

 ความ เสียงเกียวกับความผัน ผวนขอ งอ ัต ร าแ ลก เปลียน เงิน ตร าต่างปร ะเทศ  (Exchange rate fluctuations; Currency 
considerations) ทร ัพยส์ินของกองทุนหลักมักจะลงทุนในสกุลเงินท ีไม่ใช ่สกุลเงินฐาน  (Base currency) ของกองทุนหลัก 
กองทุนหลักจะได้ร ับผลตอบแทนและเงินต้นจากการลงทุนในสกุลเงินของประเทศนัน  ๆ  (Local currency) ดังนัน  หาก
กองทุนหลักไม่ได้ป้องกันความเสียงอ ัตราแลกเปลียนไว้ การเปลียนแปลงของอ ัตราแลกเปลียนอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่า
ทร ัพยส์ินของกองทุนหลักรวมถึงส่งผลต่อการประเมินราคาทางบัญชีของทร ัพยส์ินท ีกองทุนหลักลงทุนไว้ท าํให ้เพ ิมข ึน
หร ือลดลงได้ ทังนีสถานะอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศของกองทุนหลักจะมีการ ป้องกันความเสียงส่วนใหญ่ 
(Substantially hedge foreign currency exposure) ให ้กลับมาอยู่ในรูปสกุลเงินฐานของกองทุนหลัก อย่างไรก็ตาม กองทุน
หลักจะยังคงมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียนอยู่ อันเนืองมาจากการเข ้าออกของเงนิ  (Cash flows) การเคลือนไหวของ
ราคาตลาด และการใช้สกุลเงนิหนึงเป็นตัวแทนของอ ีกสกุลเงนิหนึง (Proxy currencies) 

 กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตร ัคเจอร  ์อิควิต ี เฮดจ  ์จะลงทุนในหร ือมีไว้ซ ึงสัญญาซือขายล่วงหน้าเพ ือป้องกัน
ความเสียงด้านอ ัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ  โดยกองทุนจะท ําสัญญาซือขายล่วงหน้าเพ ือ ป้องกันความเสียง 
ด้านอ ัตราแลกเปลียน เกือบท ังหมด  คือ  ไม่น้อยกว่าร ้อยละ  ของมูลค่าเงินลงทุน ในต่างประเทศ  กองทุนจึงอาจมี 
ความเสียงด้านอ ัตร าแลกเปลียน ในส่วนท ีไม่ได้ท ําการ ป้อ งกันความเสียงไว้ ซึงอาจท ําให ้ผู้ลงท ุน ได้ร ับผลขาดทุน  
จากอัตร าแลกเปลียนหร ือ ได้ร ับ เงินคืนต ํากว่าเงิน ลงทุน เร ิมแ รกได้ นอกจากนี  การท ําธ ุร กร รมป้อ งกันความเสียง 
ด้านอ ัตราแลกเปลียนดังกล่าวอาจมีต้นท ุน  ซึงทาํใหผ้ลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นท ุนทเีพมิข ึน  

 ผลตอบแทนของกองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตร ัคเจอร  ์อิควิต ี เฮดจ  ์จะข ึนอยู่ก ับกองทุนหลักท ีกองทุนลงทุน  
ดังนัน  หากผลตอบแทนของกองทุนหลักได้ร ับผลกระทบในทางลบจากปัจจัยความเสียงท ีเกียวข ้อง อาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อผลตอบแทนของกองทุนนี ผู้ลงท ุนอาจมีโอกาสได้ร ับเงนิคืนน้อยกว่าเงนิลงทุนเร ิมแรก 

 ผู้ลงท ุนควรพ ิจารณาค่าธ ร รมเนียมและค่าใช้จ่ายท ีเร ียก เก็บจากกองทุน ร วมและท ีเร ียก เก็บจากผู้ถ ือหน่วยลงทุน   
เช ่น  ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน  (Front-end fee) เป็นต้น  เนืองจากค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท  ี
ผู้ลงท ุนจะได้ร ับ ดังนัน  ผู้ลงท ุนควรพจิารณาการเร ียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน  

 ข ้อ มูล  ณ  เดือ น กุมภ าพัน ธ ์  กอ งทุน ต่างป ร ะเท ศ  (กอ งทุน  Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund)  
มีการลงทุนในตราสารในทวีปยุโรป ในสัดส่วน  . % ดังนัน  หากผู้ลงท ุนพ ิจารณาแล้วเห ็นว่า การลงทุนดังกล่าวเมือรวม
กับเงินลงทุนในพอรต์การลงทุนท ังหมดของผู้ลงท ุน  จะทาํให ้การลงทุนมีการกระจุกตัวในประเทศนัน  ๆ  ก็ควรพ ิจารณา
กระจายความเสียงของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย (www.lazardassetmanagement.com) 

 เนืองจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึงวันหยุดทาํการของกองทุนหลักทกีองทุนไปลงทุน  อาจจะไม่ตรงกับวันหยุด
ท ําการของประเทศไทย  จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งค ําสังซ ือ /ขายคืน /สับเปลียนหน่วยลงทุน  และ/หร ือระยะเวลา 
ในการชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหก้ับผู้ถอืหน่วย/ผู้ลงท ุน  

 การลงทุนมีความเสียง ผู้ลงท ุนควรทาํความเข ้าใจลักษณะสินค้าเงอืนไขผลตอบแทน  และความเสียงก่อนตัดสินใจลงทุน  
 ผู้ลงท ุนควรลงทุนในกองทุนเปิดเคเคพ ี โกลบอล อินฟราสตร ัคเจอร  ์อิควิต ี เฮดจ  ์เมือเห ็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี
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เห มาะสมกับ วัตถุป ร ะสงค ์ก าร ลงทุน ข อ งผู้ล งท ุน  แ ละผู้ล งท ุน ยอมร ับความ เสียงท ีอ าจ เกิด ข ึน จากการ ลงทุน ได้  
และโปรดศึกษาคาํเตอืนอ ืนเพมิเตมิในหนังสือช ีชวนส่วนข ้อมูลกองทุน  

 ในกรณีท ีกองทุนรวมลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าเพ ือการลดความเสียงโดยสินค้าหร ือตัวแปรของสัญญาซือขาย
ล่วงหน้านันไม่ใช ่สิงเดียวกับทร ัพยส์ินท ีต้องการลดความเสียง บร ิษัทจัดการจะใช้ข ้อมูลในอดีตในการคาํนวณค่าสัมบูรณ์
ของค่าสัมประสิทธ ิสหสัมพันธ ์ (Absolute correlation coefficient) กองทุน รวมจึงมีความเสียง หากสินค้าหร ือตัวแปรท ี
สัญญาซือขายล่วงหน้าอ ้างอ ิง (Underlying) และทร ัพยส์ินท ีต้องการลดความเสียงเคลือนไหวในท ิศทางท ีไม่เป็นไปตาม
ข้อมูลในอดตี ซึงอาจส่งผลใหก้ารเข ้าทาํสัญญาซือขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสียงได้อย่างเตม็ประสิทธ ิภาพ  

 ในกรณีท ีมี เห ตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ล งท ุน อ าจได้ร ับช ําร ะเงิน ค่าข ายคืน หน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าร ะยะเวลาท ีก ําหนดไว้ 
ในหนังสือช ีชวน  

 บร ิษัทหลักทร ัพยจ์ัดการกองทุน  เกียรตินาคินภัทร  จาํกัด อาจลงทุนในหลักทร ัพยห์ร ือทร ัพยส์ินอ ืนเพ ือบร ิษัทหลักทร ัพย ์
จัดการกองทุน  เกียรตินาคินภัทร  จํากัด  เช ่น เดียวกันกับท ีบร ิษัทหลักทร ัพยจ์ัดการกองทุน  เกียรตินาคินภัทร  จํากัด  
ลงทุนในหลักทร ัพย  ์หร ือทร ัพยส์ินอ ืน เพ ือกองทุนรวม  โดยบร ิษัทหลักทร ัพยจ์ัดการกองทุน  เกียรตินาคินภัทร  จํากัด  
จะจัด ให ้มีร ะบบงานท ีป้อ งกันความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ เพ ือ ให ้เกิดความเป็นธ ร รมต่อผู้ถ ือหน่วยลงทุน  ทังนี 
ผู้ถอืหน่วยสามารถสอบถามข้อมูลได้ททีมีการตลาดและพัฒนาช่องทาง โทร  0-2305-9855 

 บร ิษัทจัดการอนุญาตให ้พนักงาน  และ/หร ือบุคคลทเีกียวข ้องลงทุนในหลักทร ัพยเ์พ ือตนเองและ/หร ือบุคคลทเีกียวข ้องได้ 
โดยจะต้องปฏิบัต ิตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ  ท ีสมาคมบร ิษัทจัดการลงทุนก ําหนด  และจะต้องเปิดเผยการ
ลงทุนดังกล่าวให ้บร ิษัทจัดการทราบ  เพ ือท ีบร ิษัทจัดการจะสามารถกาํกับและดูแลการซ ือขายหลักทร ัพยข์องพนักงาน  
และ/หร ือบุคคลทเีกียวข ้องได้  

 ผู้ลงท ุนควรตรวจสอบให ้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลทไีด้ร ับความเห ็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. 
และควรขอดูบัตรประจาํตัวของบุคคลดังกล่าวทสีาํนักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ออกใหด้้วย 

 ในกรณีท ีผู้ลงท ุนต้องการทราบข้อมูลเพ ิมเติม ผู้ลงท ุนสามารถขอหนังสือช ีชวนส่วนข ้อมูลโครงการได้ท ีบร ิษัทหลักทร ัพย ์
จัดการกองทุน  เกียรตนิาคินภทัร  จาํกัด หร ือผู้สนับสนุนการขายหร ือร ับซ ือคืน  

 ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข ้อมูลในหนังสือช ีชวนให ้เข ้าใจก่อนซ ือหน่วยลงทุน  และเก็บไว้เป็นข ้อมูลเพ ือใช้อ ้างอ ิงในอนาคต 
หากต้องการทราบข้อมูลเพมิเตมิ สามารถขอหนังสือช ีชวนส่วนข ้อมูลโครงการได้ทบีร ิษัทจัดการหร ือผู้ขายหน่วยลงทุน  

 ผู้ลงท ุนสามารถตรวจดูข ้อมูลท ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน  เช ่น  การทาํธ ุรกรรมกับบุคคลท ีเกียวข ้องได้ท ีส ํานักงาน  
คณะกรรมการ  ก.ล.ต. หร ือโดยผ่านเคร ือข ่ายอ ินเตอรเ์น็ตของสาํนักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 

 ผู้ลงท ุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธ ิออกเสียงและด ําเนินการใช้สิทธ ิออกเสียงได้ท ีบร ิษัทจัดการ  โดยวิธ ีท  ี
บร ิษัทจัดการเปิดเผยไว้ทสีาํนักงานของบร ิษัทจัดการ  และผู้สนับสนุนการขายหร ือร ับซ ือคืน  

 กองทุน รวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนจากบุคคลหร ือกลุ่มบุคคลใดท ีถือหน่วยลงทุน เกิน  1 ใน  3  
โดยผู้ถอืหน่วยหร ือผู้ลงท ุนสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ท  ี  https://am.kkpfg.com 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช ่การฝากเงนิ  และมีความเสียงของการลงทุน  ผู้ลงท ุนควรลงทุนในกองทุนเปิดเคเคพ  ีโกลบอล 
อินฟราสตร ัคเจอร  ์อิควิต  ีเฮดจ  ์เมือเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนีเหมาะสมกับวัตถุประสงคก์ารลงทุนของผู้ลงท ุน  และ 
ผู้ลงท ุนยอมร ับความเสียงทอีาจเกิดข ึนจากการลงทุนได้ 

 การพ ิจารณาร ่างหนังสือช ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานคณะกรรมการ  
ก .ล .ต . ได้ร ับรองถึงความถูกต้อ งของข ้อมูลในหนังสือช ีชวนของกองทุน  หร ือ ได้ประกัน ราคาหร ือผลตอบแทนของ 
หน่วยลงทุนทเีสนอขายนัน  

 เว้นแต่บร ิษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ ืน  บร ิษัทจัดการขอสงวนสิทธ ิท ีจะไม่ร ับ เปิดบัญชีกองทุน  เพ ือ เป็นลูกค้า 
ในความดูแลของบร ิษัทจัดการ เพ ิมเติม  ตังแต่วันท ําการท ีบร ิษัทจัดการก ําหนด  โดยบร ิษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่ร ับ 
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เปิดบัญชีกองทุนข ้างต้นในหนังสือช ีชวน  หร ือผ่าน เว็บไซตข์องบร ิษัทจัดการ  หร ือติดประกาศท ีส ํานักงานผู้สนับสนุน  
การขายหร ือร ับซ ือคืน  และ/หร ือตามวิธ ีการอ ืนใดทบีร ิษัทจัดการกาํหนด ทังนี ผู้ถ ือหน่วยลงทุนทไีด้เปิดบัญชีกองทุนไว้ก ับ
บร ิษัทจัดการก่อนหน้าวันทบีร ิษัทจัดการไม่ร ับเปิดบัญชีกองทุนเพมิเตมิ สามารถทาํธ ุรกรรมกบับร ิษัทจัดการได้ตามปกต  ิ

 บร ิษัทจัดการและหร ือผู้สนับสนุนการขายและร ับซ ือคืนหน่วยลงทุนท ีบร ิษัทจัดการแต่งตัง อาจพิจารณาขอข ้อมูล  
เอกสาร  หลักฐาน  เพ ิมเติมจากผู้สนใจลงทุนหร ือผู้ถ ือหน่วยลงทุนของกองทุน  หร ือบุคคลท ีเกียวข ้องกับผู้ลงท ุนตามคํา
จาํกัดความของกฎหมายหร ือตามท ีหน่วยงานท ีมีอ ํานาจก ําหนด  ทังก่อน  และ/หร ือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว 
ทงันี เพ ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิของประเทศไทยและประเทศอืนทเีกียวข ้อง และ/
หร ือแนวปฏิบัต ิภายในของบร ิษัทจัดการ  หร ือของหน่วยงาน /องคก์รท ีเกียวข ้องกับกองทุนหลัก  หร ือ เพ ือให ้เป็นไปตาม
แนวทางปฏิบัต ิ หร ือการตีความ หร ือการสังการของหน่วยงานท ีมีอ าํนาจ ทังนี บร ิษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและ
ร ับซ ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้าท ีต้อ งท ําความรู้จ ักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพ ิสูจน ์ทราบลูกค้า 
(Client Due Diligence : CDD) โดยผู้สังซ ือหน่วยลงทุนหร ือผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าทแีจ้งการเปลียนแปลงข ้อมูล
เกียวกับการรู้จ ักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพ ิสูจนท์ราบลูกค้า (CDD) ให ้บร ิษัทจัดการและ/หร ือผู้สนับสนุนการขาย
และร ับซ ือคืนหน่วยลงทุนทราบ  ตามแนวทางปฏิบัต ิของกฎหมายท ีเกียวข ้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บร ิษัทจัดการ   
และ/หร ือผู้สนับสนุนการขายและร ับซ ือคืนหน่วยลงทุน  จาํเป็นต้องดาํเนินการตามกฎหมาย ครอบคลุมท ังการเปิดบัญชี
เพ ือใช้บร ิการใหม่ การท ําธ ุรกรรมของลูกค้าเดิม  และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให ้เ ป็น ปัจจุบัน เป็นระยะ ๆ  รวมทังการ
ดาํเนินการอ ืน  ๆ  ตามทหีน่วยงานทเีกียวข ้องกับการฟอกเงนิกาํหนดแนวทาง  

 ในกรณีท ีมีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน เกินกว่า 2 ใน  3 ของจ ํานวนหน่วยลงทุนท ีจ ําหน่ายได้แล้วท ังหมด 
บร ิษัทจัดการอาจใช้ดุลยพ ิน ิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคาํสังซ ือขายหน่วยลงทุนทไีด้ร ับไว้แล้วหร ือหยุดร ับ
คาํสังดังกล่าวได้ 

 กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึงอยู่ภายใต้การบร ิหารของบร ิษัทจัดการได้ (Cross Investing Fund) 
ตามอัตราส่วนท ีบร ิษัทจัดการก ําหนด  ดังนัน  บร ิษัทจัดการจะจัดให ้มีร ะบบงานท ีป้อ งกันธุร กร รมท ีอาจก่อ ให ้เกิด 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์อ ันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนท ีเปิดให ้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบร ิหาร
จัดการของบร ิษัท จัดการ เดียวกัน  เพ ือ ให ้เกิดประโยชน ์สูงสุดแก่ผู้ถ ือหน่วยลงทุนขอ งท ังกองทุน ร วมต้นทางและ 
กองทุนรวมปลายทาง ทงันี ผู้ถอืหน่วยสามารถสอบถามข้อมูลได้ท  ีhttps://am.kkpfg.com 

 
สาํหร ับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน  
 ผู้ถ ือหน่วยลงทุนมีสิทธ ิเร ียกให ้บร ิษัทจัดการจ่ายผลประโยชนต์อบแทนและคืนเงินท ุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของ

กองทุนทตีนถือ   ทังนี ในกรณีทมีีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน  สิทธ ิในการได้ร ับประโยชนต์อบแทนหร ือ  การคืนเงนิท ุน
ของผู้ถอืหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกาํหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน  ๆ  ด้วย 

 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็นการแยกความเป็นนิต ิบุคคลของกองทุน   กองทุนนียังคงเป็นนิต ิบุคคลเดียวเท ่านัน   
การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด  ไม่ได้ทาํให ้ความผูกพันร ับผิด  (liability) ของกองทุนท ีมีต่อบุคคลภายนอกแยก
อ อกจากกัน ตามชนิด ข อ งหน่วยลงทุน   โดยท ร ัพ ย ์สิน ท ังห มดข อ งกอ งทุน จะอ ยู่ภ ายใต้ค วามผูกพัน ร ับ ผิดต่อ
บุคคลภายนอกตามสัญญาข้อตกลงหร ือนิตกิรรมอืน  

 บร ิษัทจัดการขอสงวนสิทธ ิในการเปิดบร ิการหน่วยลงทุนชนิดท ียังไม่เปิดให ้บร ิการ เพ ิมเติม  โดยการแบ่งหน่วยลงทุน
ออก เป็นชนิดต่าง  ๆ  จะเ ป็น ไปตามท ีส ํานักงาน  ก .ล .ต . และปร ะกาศท ีเกียวข ้อ งประกาศกําหนด  ทังนี  เพ ือ เพ ิม 
การให ้บร ิการแก่ผู้ถ ือหน่วยลงทุนท ีอาจมีความต้องการลงทุนท ีแตกต่างกันในรายละเอ ียด   โดยบร ิษัทจัดการจะแจ้ง
รายละเอ ียดการ  ให ้บร ิการดังกล่าวล่วงหน้าก่อนวันเปลียนแปลง โดยจะประกาศ ณ ททีาํการของบร ิษัทจัดการและ/หร ือ
ผู้สนับสนุนการ  ขายและร ับซอืคืนทใีช้ในการร ับซ ือคืนหน่วยลงทุน  และ/หร ือ  ผ่านเว็บไซตข์องบร ิษัทจัดการ   
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 บร ิษัทจัดการขอสงวนสิทธ ิในการเร ียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน  การร ับซ ือคืนหน่วยลงทุน  การสับเปลียน
หน่วยลงทุน  ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนกับผู้ลงท ุนแต่ละกลุ่มไม่เท ่ากัน โดยจะประกาศ  ณ ท ีท ําการของบร ิษัทจัดการ  
และ/หร ือผู้สนับสนุนการ  ขายและร ับซ ือคืนทใีช้ในการร ับซ ือคืนหน่วยลงทุน  และ/หร ือ  ผ่านเว็บไซตข์องบร ิษัทจัดการ  

 บร ิษัทจัดการขอสงวนสิทธ ิยังไม่เปิดให ้บร ิการสับเปลียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน  อย่างไรก็ตาม 
บร ิษัทจัดการขอสงวนสิทธ ิท ีจะเปิดให ้ผู้ถ ือหน่วยลงทุนท ํารายการสับเปลียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุน
เดียวกันนีได้ โดยแจ้งให ้ผู้ถ ือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซตข์องบร ิษัทจัดการ  และ/หร ือท ีส ํานักงานของบร ิษัทจัดการ
และ/หร ือสาํนักงานผู้สนับสนุนการขายหร ือร ับซ ือคืน  (ถ้ามี) 

 บร ิษัทจัดการสงวนสิทธ ิทจีะยกเว้นไม่เร ียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใน
กองทุนนี  โดยจะประกาศ ณ ททีาํการของบร ิษัทจัดการและ/หร ือผู้สนับสนุนการ  ขายและร ับซ ือคืนทใีช้ในการร ับซ ือคืน
หน่วยลงทุน  และ/หร ือ  ผ่านเว็บไซตข์องบร ิษัทจัดการ  
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ประเภทและนโยบายการลงทุน   

ชือกองทุน  กองทนุเปิดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรคัเจอร ์อิควิตี เฮดจ ์ 
KKP GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND  
(KKP GINFRAEQ-H FUND) 

ประเภทโครงการ  -  กองทนุเปิดเพือผูล้งทนุทวัไป (Retail Fund)  
-  กองทนุรวมทีมีนโยบายเปิดใหมี้การลงทนุในกองทนุรวมอืนภายใต ้ 
บลจ. เดียวกนั (Cross Investing Fund) 

อายุโครงการ  ไม่กาํหนดอายโุครงการ 
จาํนวนเงนิทนุของโครงการ  2,000 ลา้นบาท  
จาํนวนหน่วยลงทุน 200 ลา้นหน่วย 
มูลค่าทตีราไว้  10.00 บาทตอ่หน่วย 
มูลค่าข ันตาํของการซอืแต่ละคร ัง  หน่วยลงทนุชนิดทวัไป :  1,000 บาท 

หน่วยลงทนุชนิด F :  ไม่กาํหนด 
มูลค่าข ันตาํของการขายคืน ไม่กาํหนด 
จาํนวนหน่วยลงทุนขนัตาํของการสังขายคืน  ไม่กาํหนด 
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนัตาํ หน่วยลงทนุชนิดทวัไป :   บาท 

หน่วยลงทนุชนิด F :  ไม่กาํหนด 
จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนัตาํ หน่วยลงทนุชนิดทวัไป :  10 หน่วย 

หน่วยลงทนุชนิด F :  ไม่กาํหนด 
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  ไม่มี 
วันทไีด้ร ับอนุมตัจิ ัดตงัและจัดการกองทุนรวม วนัที  กมุภาพนัธ ์  
วันทจีดทะเบยีนกองทุน วนัที  มีนาคม  
รอบระยะเวลาบัญชี วนัที 1 มีนาคม – 28 กมุภาพนัธ ์ของทกุปี 

(ประมาณ 1 ปีนบัแตว่นัทีจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทนุรวม) 
 
รายละเอ ียดเกียวกับนโยบายการลงทุน   

1.  กองทนุมีนโยบายเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทนุเดียว คือ Lazard Global Listed Infrastructure 
Equity Fund (กองทุนหลกั) โดยเฉลียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม เพือเป็นทางเลือก 
ในการลงทุนของผู้ลงทุนทีตอ้งการกระจายการลงทุนไปในตราสารทุนต่างประเทศโดยเป็นการลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารที
เกียวขอ้งกบัตราสารทนุของบรษัิททีดาํเนินธุรกิจเกียวกบัโครงการสาธารณปูโภคพืนฐาน (Infrastructure Companies) เป็นหลกั   

2.  สาํหรบัเงินลงทุนส่วนทีเหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก 
ตลอดจนหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดหรอืใหค้วามเห็นชอบ ทงัในและตา่งประเทศ  
นอกจากนี ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนีทีมีอันดบัความน่าเชือถือตาํกว่าทีกว่าอันดบัทีสามารถ
ลงทนุได ้(Non-Investment Grade) หรือทีไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเชือถือ (Unrated Bond) ยกเวน้ ในกรณีทีในวนัทีลงทุนหรือไดม้า 
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ตราสารหนีนันไดร้บัการจัดอันดับความน่าเชือถืออยู่ในอันดับทีสามารถลงทุนได ้(Investment grade) แต่ต่อมาตราสารหนีดังกล่าว 
ถกูปรบัลดอนัดบัความน่าเชือถือตาํกวา่ทีสามารถลงทนุได ้(Non-investment grade)  
ทังนี หากเกิดเหตุดังกล่าว กองทุนอาจจะยังคงมีไวซ้ึงตราสารหนีดังกล่าวอยู่ โดยจะดาํรงสัดส่วนใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์ทีสาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  

3.  กองทนุอาจลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวม ซงึอยู่ภายใตก้ารจดัการของบรษัิทจดัการ ในสดัส่วนโดยเฉลียรอบปีบญัชีไม่เกินรอ้ยละ 
 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนของกองทุน 

ซึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงือนไขทีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาํหนด ทังนี กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับ 
ในกองทุนตน้ทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอืนภายใตบ้ริษัทจัดการเดียวกันอีก 
(Cascade investment) 

4.  ในสภาวการณ์ปกติกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซ้ึงสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือลดความเสียง (Hedging)  
ดา้นอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทาํสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือป้องกันความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน 
เกือบทงัหมด โดยไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทนุจึงอาจมีความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียนในส่วนที
ไม่ไดท้าํการป้องกนัความเสียงไว ้ซึงอาจทาํใหผู้ล้งทนุไดร้บัผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลียนหรือไดร้บัเงินคืนตาํกว่าเงินลงทนุเรมิแรกได ้
นอกจากนี การทาํธุรกรรมป้องกนัความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียนดงักล่าวอาจมีตน้ทนุ ซึงทาํใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลง
จากตน้ทุนทีเพิมขึน อย่างไรก็ตาม กรณีมีเหตุการณ์อืนใดทีเกิดจากสาเหตุหรือปัจจัยภายนอกทีไม่สามารถควบคุมได ้หรือในกรณีที
ตลาดมีความผิดปกติ กองทุนอาจดาํรงสัดส่วนการป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนนอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุน 
ในต่างประเทศเป็นการชัวคราวได ้แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในสญัญาซือขายล่วงหนา้เพือเพิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุน 
(Efficient portfolio management)    

5.  กองทนุนีจะไม่ลงทนุในตราสารทีมีลกัษณะของสญัญาซือขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note)  

6.  กองทนุอาจทาํธุรกรรมการซือโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) หรือ ธุรกรรมการใหยื้มหลกัทรพัย ์โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์หรือ
ตามทีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

7. ขอ้มลูกองทนุ Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (กองทนุหลกั) 

ชือกองทนุรวมในตา่งประเทศ Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund 
Class:  A Acc USD Hedged 

ผูจ้ดัการการลงทนุ 
(Investment Manager) 

Lazard Asset Management Pacific Co. 

วนัทีจดทะเบียนจดัตงักองทนุ  กมุภาพนัธ ์  
อายโุครงการ ไม่กาํหนด 
ดชันีชีวดั (Benchmark) MSCI World Core Infrastructure Index 
วนัทาํการซือขาย ทกุวนัทาํการซือขายของกองทนุหลกั 
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วัตถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทุน 
วตัถปุระสงคก์ารลงทนุ 

กองทนุมีวตัถปุระสงคเ์พือโอกาสในการสรา้งผลตอบแทนรวมในระยะยาวทงัในรูปกระแสเงินสดระหวา่งทางและการเพิมขนึของ
เงินลงทนุ (Income and capital appreciation)   
นโยบายการลงทนุ 

กองทุนหลักจะดําเนินการเพื อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุน  โดยเน้นลงทุนในตราสารทุน  (Equities) และ 
ตราสารทีเกียวขอ้งกับตราสารทนุเป็นหลกั โดยสามารถกระจายการลงทุนไดท้วัโลก (Global basis) ตราสารทีกองทุนสามารถลงทุนได้
ดังกล่าว เช่น  หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ (Common and preferred stock) ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
(Depository receipts) ของบริษัททีดาํเนินธุรกิจเกียวกับโครงการสาธารณูปโภคพืนฐาน (Infrastructure Companies) ซึงจดทะเบียน
หรอืมีการซือขายอยู่ในตลาดหลกัทรพัยต์า่ง ๆ ทีมีหน่วยงานกาํกบัดแูล  

ในการคัดเลือกหลักทรพัย์ของบริษัททีดาํเนินธุรกิจเกียวกับโครงการสาธารณูปโภคพืนฐาน (Infrastructure Companies) 
เพือให้กองทุนหลักลงทุนนัน  ผูจ้ัดการกองทุนจะมีกระบวนการและปัจจัยในการกลันกรองหลายปัจจัย (Series of objective filters) 
รวมถึงการใชปั้จจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative criteria) เพือใหไ้ดม้าซึงกรอบของหลักทรพัยท์ีจะพิจารณาลงทุน (General investment 
universe) และนาํมาคดักรองเป็นกลุ่มหลกัทรพัยเ์ป้าหมาย (Preferred list) เพือเขา้กระบวนการวิเคราะหปั์จจยัพืนฐานของหลกัทรพัย์
รายตวั เพือวตัถปุระสงคใ์นการสรา้งกลุ่มหลกัทรพัยท์ีกองทุนจะลงทนุ (Portfolio) โดยจะคาํนึงถึงการกระจายการลงทนุทงัในดา้นพืนที
ภมิูภาค (Geographic regions) และกลุม่อตุสาหกรรม/กลุม่ธุรกิจ (Sectors) ดว้ย  

เพือใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการลงทุน กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด หรือโครงการจัดการลงทุน (Open-
Ended Collective Investment Scheme) ซึงรวมถึงกองทุนอีทีเอฟ (Exchange Traded Funds) และตราสารทุนอืนทีมีวัตถุประสงค์
สอดคลอ้งกับนโยบาย ลงทุนของกองทุนหลัก ทังนี กองทุนหลักจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่เกินรอ้ยละ 10 ของมูลค่า
ทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุหลกั 

กองทุนหลักสามารถลงทุนในหลักทรพัย์แปลงสภาพ (Convertible securities) ซึงรวมถึง ตราสารหนีเอกชน (Corporate 
bonds) Notes หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred stocks) หรือตราสารหนีใด ๆ ทีผู้ออกสามารถแปลงสภาพหรือแลกเปลียนเป็นหุ้นสามัญ 
(Common stocks) หรือตราสารทุน (Equity securities) ใด ๆ ได้ โดยสามารถกระจายการลงทุนได้ทัวโลก และสามรถลงทุนใน 
หน่วยลงทนุของกองทนุปิดทีมีการซือขายในตลาดหลกัทรพัย ์ทงันี การลงทนุดงักล่าวตอ้งมีวตัถปุระสงคส์อดคลอ้งกบันโยบายลงทนุของ
กองทนุหลกั  

เพือให้เกิดความยืดหยุ่นในการกระจายการลงทุนในบริษัททีดําเนินธุรกิจเกียวกับโครงการสาธารณูปโภคพืนฐาน 
(Infrastructure Companies) ไดท้ัวโลก เมือผูจ้ดัการกองทุนเห็นโอกาสในการลงทุนทีสอดคลอ้งกับนโยบายการลงทุนของกองทุนหลกั 
ในตลาดประเทศเกิดใหม่ ผูล้งทุนควรตระหนกัว่ากองทุนหลกัอาจมีการลงทุนในตลาดประเทศเกิดใหม่ (Emerging markets) มากกว่า
รอ้ยละ  ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนหลกั (ประเทศในตลาดเกิดใหม่ดงักล่าวทีมีรายชือประเทศอยู่ในดชันี MSCI Emerging 
Markets Index) ทงันี การลงทนุในหลกัทรพัยท์ีจดทะเบียนหรอืซือขายในตลาดหลกัทรพัยใ์นประเทศรสัเซีย ณ ขณะใดขณะหนึง (At any 
time) จะลงทนุไม่เกินรอ้ยละ  ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุหลกั และจะลงทนุเฉพาะหลกัทรพัยท์ีจดทะเบียนหรือซือขายในตลาด
หลกัทรพัยม์อสโก (Moscow Exchange) เท่านนั  

ในภาวะปกติทัวไปกองทุนจะลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุนทีกล่าวขา้งตน้  ทังนี ณ เวลาใด ๆ หากผู้จัดการกองทุน
พิจารณาเห็นวา่เป็นประโยชนแ์ก่กองทนุหลกั ผูจ้ดัการกองทนุสามารถลงทนุบางสว่นของมลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุหลกัในเงินสดได ้
และเพือสรา้งโอกาสในการหาผลตอบแทนทีดี ผูจ้ดัการกองทนุอาจพิจารณานาํเงินสดดงักล่าวไปลงทนุในตราสารเทียบเท่าเงินสด (Cash 
equivalent securities)  เช่น ตราสารหนีระยะสนั ซึงรวมถึงตราสารหนีระยะสนัทีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือถือในระดบัทีสามารถ
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ลงทุนไดท้ีมีผูอ้อกเป็นสถาบันการเงิน (Investment grade short term paper issued by credit institutions) และตราสารในตลาดเงิน 
เช่น ตัวเงินคลังระยะสันและระยะกลาง (Short and medium term treasury bills) และตัวเงินคลังทีมีอัตราดอกเบียคงทีและลอยตัว 
(Treasury notes-fixed and floating rate)  บั ต ร เงิ น ฝ า ก  (Certificates of deposit)  ตั ว แ ล ก เงิ น ที ธ น าค า รรับ รอ ง  (Bankers 
acceptances) 

หลกัทรพัยห์รือตราสารทีกองทุนหลกัสามารถลงทุนไดจ้ะเป็นไปตามทีกฎระเบียบทีเกียวขอ้งประกาศกาํหนด และจดทะเบียน
หรอืซือขายในตลาดหลกัทรพัยต์ามทีระบใุนหนงัสือชีชวนของกองทนุหลกั 

กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารทีเปลียนมือได้ (Transferable securities) ซึงรวมถึงการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน 
(Financial Derivative Instruments (“FDI”)) เพือการป้องกันความเสียง (Hedging purposes) เช่น เพือป้องกันความเสียงจากความ 
ผนัผวนของตลาดหรืออตัราแลกเปลียน และหรือใชต้ราสารอนุพนัธท์างการเงินเพือเพิมประสิทธิภาพในการบริหารการลงทนุ (Efficient 
portfolio management purposes) เพือวตัถุประสงคใ์นการลดความเสียง ลดค่าใชจ้่าย หรือเพือเพิมรายได ้ภายใตก้รอบระดับความ
เสียงของกองทนุหลกั  

ตราสารอนุพนัธท์างการเงินขา้งตน้อาจมีการซือขายนอกตลาดหลกัทรพัยท์ีเป็นทางการ (Over-the-counter) หรือจดทะเบียน
ซือขายในตลาดหลกัทรพัยท์ีมีการกาํกับดูแลก็ได ้โดยการลงทุนจะเป็นไปตามกรอบทีกาํหนดในหนงัสือชีชวนของกองทุนหลกัและอาจ
จาํกดัการลงทนุใหล้งทนุไดใ้นกรณีทีตราสารอนพุนัธท์างการเงินนนั (Index futures/ Swaps/ Currency forward exchange contracts/ 
Warrants/ Rights) แฝงอยู่ในตราสารแปลงสภาพ (Convertible Securities) การลงทุนในตราสารอนุพนัธท์างการเงินดงักล่าวจะลงทุน
เฉพาะกรณีทีตอ้งใชใ้นกระบวนการบรหิารความเสียงของกองทนุหลกัทีไดร้บัการอนมุติัจากธนาคารกลาง (Central Bank) เท่านนั 

สถานะการลงทุนของกองทุนหลักซึงอาจมีผลจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงินข้างต้น (global exposure)  
จะคาํนวณอย่างนอ้ยเป็นรายวนัโดยการใชว้ิธี Commitment approach โดยจะมีสดัส่วนไม่เกินรอ้ยละ  ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของ
กองทนุหลกั  

สถานะอตัราแลกเปลียนของกองทนุหลกัจะมีการป้องกนัความเสียงส่วนใหญ่ (Substantially hedged back) ใหก้ลบัมาอยู่ใน
รูปสกุลเงิน Sterling ซึงเป็นสกุลเงินฐานของกองทุนหลัก อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักอาจไม่ได้ป้องกันความเสียงอัตราแลกเปลียน 
เต็มจาํนวนตลอดเวลา  

คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายของกองทนุหลกั 
- คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Annual Management Fees) : รอ้ยละ .  ตอ่ปีของมลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ      
- คา่ธรรมเนียมการขาย (Preliminary Fee) : ไม่มี 
- คา่ธรรมเนียมการรบัซือคืน (Redemption Fee) : สงูสดุไม่เกินรอ้ยละ .  
- คา่ธรรมเนียมการสบัเปลียน (Switching Fee) : สงูสดุไม่เกินรอ้ยละ .   
- คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายรวมทงัหมด (Ongoing charges)* : 1.05%   

*ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมทังหมด (Ongoing charges) เป็นไปตามค่าใชจ้่ายในรอบปีล่าสุดสินสุดวันที  กุมภาพันธ์ 2565 
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการทีอิงกับผลการดาํเนินงาน (Performance fee) หรือค่าใชจ้่ายทีเกิดขึนจากการ 
ซือขายหลกัทรพัยข์องกองทนุ ทงันี คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายรวมทงัหมด (Ongoing charges) อาจเปลียนแปลงไดใ้นแตล่ะปี)  
(ทีมา Lazard Global Listed Infrastructure Equity - Key Investor Information Document) 
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รายละเอียดของกองทนุหลกั แปลมาจากหนงัสือชีชวน (Prospectus) ของกองทนุหลกั ดงันนั ในกรณีทีมีความแตกต่างหรอืไม่สอดคลอ้งกบั
ตน้ฉบบัภาษาองักฤษ ใหถื้อตามตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ ์ท่านสามารถดขูอ้มลูของกองทนุหลกัเพิมเติมไดท้ี  
https://www.lazardassetmanagement.com 

8.  ในกรณีทีกองทุนหลกัมีการแกไ้ขเพิมเติมโครงการจัดการ ซึงบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสาํคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะแกไ้ข
เพิมเติมโครงการให้สอดคลอ้งกับการเปลียนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าไดไ้ดร้บัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแลว้ และจะแจ้งให ้
ผูถื้อหน่วยลงทนุทราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ  

9.  ในกรณีทีชนิดของหน่วยลงทุน (Class) หรือกองทุนหลกัทีกองทุนลงทุนนันไม่เหมาะสมอีกต่อไป โดยอาจสืบเนืองจากการทีชนิดของ
หน่วยลงทุน (Class) หรือกองทุนหลักทีกองทุนลงทุนมีการเปลียนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญ  เช่น  
เงือนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็นตน้ และ/หรือไดร้บัผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น ภาวะตลาด 
และเศรษฐกิจมีความผนัผวน เกิดภยัพิบติัหรือเกิดเหตกุารณไ์ม่ปกติต่าง ๆ เป็นตน้ และ/หรือในกรณีทีมีการเปลียนแปลงอืน ๆ ทีกระทบ
ต่อการลงทนุ เช่น การเปลียนแปลงในเรืองกฎระเบียบต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีทีกองทนุไม่สามารถเขา้
ลงทุนในกองทุนหลักได้ หรือในกรณีทีบริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น  
กรณีทีผลตอบแทนของกองทุนหลักตํากว่าผลตอบแทนของกองทุนอืน ๆ ทีมีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสาํคัญ 
หรือติดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน หรือผลตอบแทนของกองทนุหลกัตาํกว่าตวัชีวดั (Benchmark) (ถา้มี) อย่างมีนยัสาํคญั หรือการลงทนุ
ของกองทนุหลกัไม่เป็นไปตามหนงัสือชีชวนหรือโครงการ หรือทาํใหก้องทนุนีไม่สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ได ้หรือเมือกองทุนหลักกระทาํความผิดรา้ยแรงตามความเห็นของหน่วยงานทีกาํกับดูแลกองทุนต่างประเทศ 
หรือมีการเปลียนแปลงกฎระเบียบทีอาจส่งผลต่อการดาํเนินการของกองทนุในฐานะผูล้งทนุ หรือมีการเปลียนแปลงผูบ้รหิารของกองทนุ
หลัก และ/หรือในกรณีทีกองทุนหลักไดเ้ลิกโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการทีจะพิจารณา
เปลียนแปลงชนิดของหน่วยลงทนุ (Class) และ/หรือกองทนุหลกั และ/หรือการเปลียนแปลงสกุลเงินลงทนุเป็นสกุลเงินอืนใด และ/หรือ
ดาํเนินการเลิกกองทนุ โดยถือว่าไดร้บัมติเห็นชอบจากจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ ทงันี การเปลียนแปลงดงักล่าวจะไม่ขดักบัวตัถปุระสงค์
และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคาํนึงถึงและรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสาํคัญ และในกรณีทีบริษัทจัดการ 
อยู่ระหว่างการดาํเนินการเปลียนกองทุนหลกัขา้งตน้ อาจส่งผลใหก้องทุนมีการลงทุนหรือมีไวซ้ึงหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ 
ในขณะนนัมากกวา่  กองทนุ  

10. ในกรณีทีกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร ์มีการลงทุนในกองทุนอืนใดตงัแต่ % ของมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุน  
หากเกิดเหตกุารณท์ีกองทนุเขา้ไปลงทนุแลว้มีมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึงดงัตอ่ไปนี บรษัิทจดัการจะดาํเนินการ
ตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการทีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  
(1)  มลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิ ณ วนัใดวนัหนงึลดลงเกินกวา่  ใน  ของมลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุหลกั  
(2)  ยอดรวมของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนหลกัลดลงในช่วงระยะเวลา  วนัทาํการใดติดต่อกัน คิดเป็นจาํนวนเกินกว่า  ใน  

ของมลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุหลกั  
ในกรณีทีกองทนุหลกัมีมลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิลดลงในลกัษณะดงักลา่ว บรษัิทจดัการจะดาํเนินการดงัตอ่ไปนี  
(1)  แจง้เหตุทีกองทุนหลักมีมูลค่าทรพัยสิ์นลดลง พรอ้มแนวทางการดาํเนินการโดยคาํนึงถึงประโยชนท์ีดีทีสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน

โดยรวม ให้สาํนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน  วันทาํการนับแต่วันทีมีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง 
ทีปรากฏเหต ุ 

(2)  ดาํเนินการตามแนวทางการดาํเนินการตาม ( ) ใหแ้ลว้เสร็จภายใน  วนันับแต่วนัทีมีการเปิดเผยขอ้มูลของกองทุนปลายทาง 
ทีปรากฏเหต ุ 
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(3)  รายงานผลการดาํเนินการใหส้าํนกังานทราบภายใน  วนัทาํการนบัแตว่นัทีดาํเนินการแลว้เสรจ็  
(4)  เปิดเผยขอ้มลูเกียวกบัการดาํเนินการของกองทนุรวมตาม ( ) ต่อผูท้ีสนใจจะลงทนุเพือใหผู้ท้ีสนใจจะลงทนุรบัรูแ้ละเขา้ใจเกียวกบั

สถานะของกองทนุรวม  
ทงันี บรษัิทจดัการจะดาํเนินการใหบุ้คลากรทีเกียวขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกียวกบัการดาํเนินการดงักล่าวดว้ย โดยระยะเวลาการดาํเนินการ
ตาม ( ) บรษัิทจดัการสามารถขอผ่อนผนัตอ่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้

11. ในการคาํนวณสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายการลงทุนตามข้อ 1. ข้างต้น และอัตราส่วนทีเกียวข้องกับความเสียงต่างประเทศ 
อาจไม่นบัช่วงระยะเวลาดงันี ทงันี บรษัิทจดัการจะคาํนงึถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นสาํคญั  
11.1 ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแตว่นัทีจดทะเบียนเป็นกองทนุรวม  
11.2 ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม  
11.3 ช่วงระยะเวลาทีต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนืองจากได้รับคําสังขายคืน  หรือสับเปลียนหน่วยลงทุน  

หรอืมีการโอนยา้ยกองทนุจาํนวนมาก หรอืเพือรอการลงทนุ ทงันี ตอ้งไม่เกินกวา่ 10 วนัทาํการ  

12. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลียนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of 
Fund) หรือกองทุนรวมทีมีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรพัยต์่างประเทศได  ้หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม  
ฟีดเดอร  ์(Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทําให้ระดับความเสียงของการลงทุน (risk spectrum) เพิมขึน  ทังนี  ให้เป็นตามดุลยพินิจ 
ของผูจ้ดัการกองทนุโดยขึนกบัสถานการณต์ลาด และเป็นไปเพือประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วยลงทนุ อนึง บรษัิทจดัการจะดาํเนินการ
แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วันก่อนการดาํเนินการเปลียนแปลง โดยจัดให้มีขอ้มูลเรืองดังกล่าวทีสาํนักงานของ 
บรษัิทจดัการ หรอืสาํนกังานผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืน (ถา้มี) และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ 

การป้องกันความเสียงด้านอ ัตราแลกเปลียน  
 กองทุนนีจะเขา้ทาํสญัญาซือขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพือลดความเสียง (Hedging) ดา้นอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 
โดยกองทุนจะทาํสญัญาซือขายล่วงหนา้เพือป้องกันความเสียงดา้นอัตราแลกเปลียนเกือบทังหมด โดยไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  ของมูลค่า 
เงินลงทุนในต่างประเทศ  ดงันนั กองทุนจึงอาจมีความเสียงดา้นอัตราแลกเปลียนในส่วนทีไม่ไดท้าํการป้องกันความเสียงไว ้ซึงอาจทาํให ้
ผูล้งทุนไดร้บัผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนหรือไดร้บัเงินคืนตาํกว่าเงินลงทุนเริมแรกได ้นอกจากนี การทาํสัญญาป้องกันความเสียง 
ดา้นอตัราแลกเปลียนดงักล่าวอาจมีตน้ทุน ซึงทาํใหผ้ลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตน้ทุนทีเพิมขึน โดยสญัญาซือขายล่วงหนา้
ดงักลา่ว จะเป็นสญัญาซือขายลว่งหนา้ทีซือขายนอกศนูยซ์ือขายสญัญาซือขายลว่งหนา้ (Over-the-Counter derivatives) 

ผลตอบแทนทผีู้ลงท ุนจะได้ร ับ 
 ผูล้งทุนจะมีโอกาสทีจะไดร้บัผลตอบแทนจากมลูค่าหน่วยลงทุนทีเพิมขึน (ส่วนเกินทุน) หากการขายคืนหน่วยลงทุนไดร้าคาทีสงู
กวา่ราคาทีซือหน่วยลงทนุ 
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คาํถามและคาํตอบเกียวกับกองทุนรวม 

1. กองทุนรวมนีเป็นกองทุนรวมทมีีการกาํหนดประเภทของผู้ลงท ุน  หร ือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหร ือไม่ อย่างไร  
 กองทนุรวมนีเป็นกองทนุสาํหรบัผูล้งทนุทวัไป  

 
 การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน  

 กองทนุรวมนีมีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุ เป็น  ชนิด ดงันี 
รายละเอ ียดแต่ละชนิด

หน่วยลงทุน 
ชอืย่อ  คาํอธ ิบายเพมิเตมิ 

. ชนิดทวัไป KKP GINFRAEQ-H เหมาะสาํหรบัผูล้งทนุทวัไป และ/หรือผูล้งทนุประเภทอืนทีบรษัิทจดัการ
จะประกาศรายละเอียดและเงือนไขเพิมเติมในอนาคต 

. ชนิด F  KKP GINFRAEQ-H-F เหมาะสาํหรบัผู้ลงทุนทีเป็นกองทุนรวม และ/หรือกองทุนส่วนบุคคล
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้ลงทุนประเภทอืน 
ทีบรษัิทจดัการจะประกาศรายละเอียดและเงือนไขเพิมเติมในอนาคต 

 
รายละเอียดเพิมเติม :  
ทังนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเพิมเติม เปลียนแปลง ปรบัปรุงรายละเอียดชนิดหน่วยลงทุน ประเภทของผูล้งทุน โดยบริษัทจัดการจะแจง้ 
และ/หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  วัน หากในกรณีทีเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการ 
ขอสงวนสิทธิแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย  วนั ก่อนการเปลียนแปลง แกไ้ข ปรบัปรุง หรือเพิมเติม โดยติดประกาศและ/หรือจดัใหมี้ขอ้ความดงักล่าว 
ทีสาํนกังานของบรษัิทจดัการ และสาํนกังานผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืน (ถา้มี) และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ รวมทงัขอสงวนสิทธิ
ทีจะเปิดใหบ้ริการการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน /หรือเปิดขายหน่วยลงทุนชนิดอืนเพิมเติมในภายหลงัได ้โดยจะปฏิบัติตามแนวทางทีสาํนักงาน 
ก.ล.ต. กาํหนด 

ตัวอย่างการคาํนวณมูลค่าทร ัพยส์ินสุทธ ิ 

โดยสมมติให ้ 

วันท  ี1 :  

มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทีจําหน่ายได้ทังหมด  1,000,000.00 บาท  มูลค่าทีตราไว้ต่อหน่วย = 10 บาท  ซึงเป็นชนิดทัวไป  
1,000,000.00 บาท สมมติุมีผลประโยชนใ์นวนัแรก 10,000.00 บาท  

        และในวนันี มีรายการซือหน่วยลงทนุชนิดทวัไป 300,000.00 บาท รายการซือหน่วยลงทนุชนิด F  200,000.00 บาท  

 กองทุนรวม ชนิดทวัไป ชนิด F 
มลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิทีจาํหน่ายไดห้ลงัหกัคา่ธรรมเนียมการขาย(ถา้มี) (บาท) 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 
ผลประโยชนท์ีเกิดขนึในวนัแรก 10,000 บาท 
วิธีคิดการปันสว่นมลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิ 
- ชนิดทวัไป = 10,000 x 1,000,000.00 / 1,000,000.00 = 10,000 

10,000.00 10,000.00 0.00 

มลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิก่อนหกัคา่ใชจ้่ายของกองทนุ  1,010,000.00   1,010,000.00  0.00  
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 กองทุนรวม ชนิดทวัไป ชนิด F 
รายการคา่ใชจ้่ายของกองทนุรวมตอ่วนั (/365) 
- คา่ธรรมเนียมการจดัการ 

 
          (29.61) 

  
            (29.61) 

 
       0.00 

     - คา่ธรรมเนียมการจดัการชนิดทวัไป (+VAT) = 1.07%     
     - คา่ธรรมเนียมการจดัการชนิด F (+VAT) = 0.00%    
- คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(+VAT) = 0.0535%  (1.48) (1.48) 0.00 
- คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%  (2.96) (2.96) 0.00 
มลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิ (NAV)  1,009,965.95 1,009,965.95  0.00  
จาํนวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 100,000.0000 100,000.0000 0.00 
มูลค่าหน่วยลงทุน  (ต่อหน่วย) 10.0996 10.0996 0.0000 
หมายเหตุ : การคาํนวณในตารางขา้งตน้เป็นเพียงตวัอย่างเพือประกอบการอธิบายเท่านนั ทงันี ยงัไม่รวมคา่ธรรมเนียมการขายหรอืรบัซือ
คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ (ถา้มี) 
 

วันท  ี2 :  

ทาํการเพิมหน่วยจากรายการซือหน่วยลงทนุของวนัทาํการก่อนหนา้ (จากรายการซือหน่วยลงทนุชนิดทวัไป 300,000.00 บาท และ
รายการซือหน่วยลงทนุชนิด F 200,000.00 บาท) และสมมติุมีผลประโยชนใ์นวนัทีสอง 15,000.00 บาท  

และในวนันีมีรายการขายคืนหน่วยลงทนุชนิดทวัไป 50,000.00 บาท รายการขายคืนหน่วยลงทนุชนิด F 20,000.00 บาท 
 กองทุนรวม ชนิดทวัไป ชนิด F 
มลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุของวนัก่อนหนา้ (บาท)  1,009,965.95   1,009,965.95   0.00  
ปรบัปรุงมลูคา่เพิม-ลดหน่วยลงทนุของวนัทาํการก่อนหนา้    
- รายการซือหน่วยลงทนุชนิดทวัไปและชนิด F  
   (+500,000 บาท) 

500,000.00   300,000.00  200,000.00  

มลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิหลงัปรบัปรุงมลูคา่เพิม-ลดหน่วยลงทนุของวนัทาํการ 
ก่อนหนา้ 

1,509,965.95  1,309,965.95  200,000.00  

ผลประโยชนท์ีเกิดขนึในวนัที 2 จาํนวนเงิน 15,000.00 บาท 
วิธีคิดการปันสว่นมลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิ 
- ชนิดทวัไป = 15,000 x1,309,965.95 / 1,509,965.95 = 13,013.20 บาท 
- ชนิด F = 15,000 x200,000.00 / 1,509,965.95 = 1,986.80 บาท 

 15,000.00  13,013.20  1,986.80   

มลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิก่อนหกัคา่ใชจ้่ายของกองทนุ 1,524,965.95  1,322,979.15 201,986.80 

รายการคา่ใชจ้่ายของกองทนุรวมตอ่วนั (/ ) 
- คา่ธรรมเนียมการจดัการ  (38.78) 

 
            (38.78) 

   
(0.00) 

     - คา่ธรรมเนียมการจดัการชนิดทวัไป (+VAT) = 1.07%  
     - คา่ธรรมเนียมการจดัการชนิด F (+VAT) = 0.00% 
- คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(+VAT) = 0.0535%  
(คิดอตัราเท่ากนัทงั  ชนิดหน่วยลงทนุ) 

 (2.24)  (1.94)  (0.30) 
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 กองทุนรวม ชนิดทวัไป ชนิด F 
- คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%  
(คิดอตัราเท่ากนัทงั  ชนิดหน่วยลงทนุ) 

 (4.47)  (3.88)  (0.59) 

มลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิ (NAV) 1,524,920.46 1,322,934.55   201,985.91  
จาํนวนหน่วยลงทนุ (หน่วย)    
จาํนวนหน่วยลงทนุของวนัทาํการก่อนหนา้ (หน่วย) 100,000.0000 100,000.0000 0.0000 
- หน่วยลงทนุเพิมขนึ    

  - ชนิดทวัไป = 300,000.00 / 10.0996 = 29,704.1467หน่วย 49,506.9112 29,704.1467 19,802.7645 
  - ชนิด F = 200,000.00 / 10.0996 = 19,802.7645 หน่วย    

จาํนวนหน่วยลงทนุคงเหลือ (หน่วย) 149,506.9112  129,704.1467   19,802.7645  
มูลค่าหน่วยลงทุน  (ต่อหน่วย) 10.1996 10.1996 10.1998 
หมายเหตุ : การคาํนวณในตารางขา้งตน้เป็นเพียงตวัอย่างเพือประกอบการอธิบายเท่านนั ทงันี ยงัไม่รวมคา่ธรรมเนียมการขายหรอืรบัซือ
คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ (ถา้มี) 

 

วันท  ี3 :  

ทาํการลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุนของวันทาํการก่อนหน้า (จากการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดทัวไปจาํนวน 
50,000.00 บาทขายคืนหน่วยลงทนุชนิด F จาํนวน 20,000.00 บาท ) สมมติุมีผลประโยชนใ์นวนัทีสาม 20,000.00 บาท 

 กองทุนรวม ชนิดทวัไป ชนิด F 
มลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุของวนัก่อนหนา้ (บาท) 1,524,920.46 1,322,934.55 201,985.91 
ปรบัปรุงมลูคา่เพิม-ลดหน่วยลงทนุของวนัทาํการก่อนหนา้ 
- รายการขายคืนหน่วยลงทนุชนิดทวัไป และชนิด F (-70,000 บาท) 

(70,000.00) (50,000.00) (20,000.00) 

มลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิหลงัปรบัปรุงมลูคา่เพิม-ลดหน่วยลงทนุของวนัทาํการ 
ก่อนหนา้ 

1,454,920.46 1,272,934.55 181,985.91 

ผลประโยชนท์ีเกิดขนึในวนัที 3 จาํนวนเงิน 20,000 บาท 
วิธีคิดการปันสว่นมลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิ 
- ชนิดทวัไป = 20,000 x 1,272,934.55 / 1,454,920.46 =  17,498.34 บาท 
- ชนิด F = 20,000 x 181,985.91 / 1,454,920.46 =  2,501.66 บาท 

 20,000.00  17,498.34  2,501.66 

มลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิก่อนหกัคา่ใชจ้่ายของกองทนุ 1,474,920.46 1,290,432.89 184,487.57  
รายการคา่ใชจ้่ายของกองทนุรวมตอ่วนั (/ ) 
- คา่ธรรมเนียมการจดัการ 

 
          (37.83) 

 
(37.83) 

 
0.00 

   - คา่ธรรมเนียมการจดัการชนิดทวัไป (+VAT) = 1.07% 
   - คา่ธรรมเนียมการจดัการชนิด F (+VAT) = 0.00% 

    

- คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(+VAT) = 0.0535%  
(คิดอตัราเท่ากนัทงั 2 ชนิดหน่วยลงทนุ) 

(2.16) (1.89) (0.27) 

- คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT)=0.107% (4.32) (3.78) (0.54) 
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 กองทุนรวม ชนิดทวัไป ชนิด F 
(คิดอตัราเท่ากนัทงั 2 ชนิดหน่วยลงทนุ) 

มลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิ (NAV)  1,474,876.15 1,290,389.39  184,486.76 
จาํนวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 
จาํนวนหน่วยลงทนุของวนัทาํการก่อนหนา้ (หน่วย) 
- หน่วยลงทนุลดลง 
   - ชนิดทวัไป 50,000.00 / 10.1996 = 4,902.1530 หน่วย 
   - ชนิด F 20,000.00 / 10.1998 = 1,960.8228 หน่วย 

 
149,506.9112 
(6,862.9758) 

 
129,704.1467 

   (4,902.1530) 

 
19,802.7645 
(1,960.8228) 

จาํนวนหน่วยลงทนุคงเหลือ (หน่วย) 142,643.9354 124,801.9937  17,841.9417 
มูลค่าหน่วยลงทุน  (ต่อหน่วย) 10.3395 10.3394 10.3400 
หมายเหตุ : การคาํนวณในตารางขา้งตน้เป็นเพียงตวัอย่างเพือประกอบการอธิบายเท่านนั ทงันี ยงัไม่รวมคา่ธรรมเนียมการขายหรอืรบัซือ
คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ (ถา้มี) 

ในกรณีทีหน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้ว สาํหรับ 
หน่วยลงทุนชนิดดงักล่าว บริษัทจดัการกองทุนรวมอาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนนัไวต้่อไปก็ได ้และหากจะมีการขายหน่วยลงทุนชนิดนัน
เพิมเติมใหบ้ริษัทจดัการกองทนุรวมคาํนวณราคาขายหน่วยลงทนุของหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวโดยใชม้ลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนรวม หรือ
มลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวม แลว้แตก่รณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ 

2. กองทุนรวมนีมีจาํนวนเงนิท ุนโครงการเทา่ใด 
 กองทุนนีมีจาํนวนเงินทุนโครงการเท่ากับ 2,000 ลา้นบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิมจาํนวนเงินทุนของ

โครงการ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขนัตอนการดาํเนินการทีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  

3. กองทุนรวมนีเหมาะสมทจีะเป็นทางเลือกสาํหร ับเงนิลงทุนลักษณะใด? และผู้ลงท ุนควรลงทุนในระยะเวลาเทา่ใด 
 กองทนุนีมีระดบัความเสียงในระดบั  (เสียงสงู) เหมาะสมกบัเงินลงทนุของผูล้งทนุทีตอ้งการกระจายการลงทนุไปในตราสารทนุ

ต่างประเทศโดยเป็นการลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารทีเกียวขอ้งกับตราสารทุนของบริษัททีดาํเนินธุรกิจเกียวกับโครงการ
สาธารณูปโภคพืนฐาน (Infrastructure Companies) เป็นหลกั  โดยสามารถลงทนุระยะยาวได ้และรบัความเสียงทีเกียวขอ้งกบั
การลงทุนในตราสารทุนของบริษัททีดําเนินธุรกิจเกียวกับโครงการสาธารณูปโภคพืนฐาน (Infrastructure Companies)  
ในตา่งประเทศได ้ 

 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนีแบบระยะยาว โดยผู้ลงทุนในกองทุนนียอมรับและเข้าใจความผันผวนของเงินลงทุนและ
ผลตอบแทนทงัในระยะสนัและระยะยาวได ้

4. ปัจจัยใดทมีีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงท ุน? 
 กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรคัเจอร ์อิควิตี เฮดจ ์เป็นกองทุนตราสารทนุทีลงทุนในต่างประเทศ (จดัตงัในรูป Feeder 

Fund โดยจะเนน้ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก หรือ Master Fund) เพียงกองทุนเดียว) กองทุนไม่ไดเ้ป็นกองทุน 
ทีคุ้มครองเงินต้น และมีความเสียงทีเกียวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การเปลียนแปลงทางการเมือง กฎหมาย 
เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบีย และ ความเสียงทีเกียวขอ้งกับกฎหมายภาษีอากร ความเสียงดา้นการเมืองในระดับ
นานาชาติและระดบัภูมิภาค ความเสียงในการบงัคบัใชข้อ้กาํหนดเกียวกับการควบคุมอัตราแลกเปลียนและการเขา้-ออกของ 
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เงินลงทุน หรือกฎหมายหรือขอ้กาํหนดอืน ๆ ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดหรือ เงินเฟ้อ รวมถึงความจาํกดัของความคุม้ครองจาก
กฎหมายทีมีตอ่กองทนุ เป็นตน้ 

 กองทนุหลกัเป็นกองทนุทีเนน้ลงทนุในตราสารทนุหรอืตราสารทีเกียวขอ้งกบัตราสารทนุของบรษัิททีดาํเนินธุรกิจเกียวกบัโครงการ
สาธารณูปโภคพืนฐาน (Infrastructure Companies) จึงมีความเสียงจากการกระจุกตัวในการลงทุน (Concentration risk)  
และมีความเสียงสูงกว่า รวมถึงมีความผันผวนทีมากกว่ากองทุนทีมีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลากหลาย 
กลุม่อตุสาหกรรม   

 เนืองจากกองทนุหลกัเป็นกองทนุทีเนน้ลงทนุในตราสารทนุหรอืตราสารทีเกียวขอ้งกบัตราสารทนุของบรษัิททีดาํเนินธุรกิจเกียวกบั
โครงการสาธารณูปโภคพืนฐาน (Infrastructure Companies) โดยสามารถกระจายการลงทุนได้ทัวโลก กองทุนหลักจึงมี 
การกระจายการลงทุนนอ้ยกว่ากองทุนอืน ๆ ทีมีการลงทุนในหลกัทรพัยข์องบริษัทในอุตสาหกรรม/ธุรกิจทีแตกต่างหลากหลาย     
ปัจจยัลบทางเศรษฐกิจ การเมือง กฎระเบียบต่ออตุสาหกรรมนี อาจส่งผลกระทบในทางลบกบัหลกัทรพัยแ์ละตราสารของบรษัิท
ทีดาํเนินธุรกิจเกียวกับโครงการสาธารณูปโภคพืนฐาน (Infrastructure Companies) ไดม้ากกว่าหลกัทรพัยใ์นอุตสาหกรรมอืน   
ธุรกิจและการประกอบการของ Infrastructure Companies เหล่านี อาจไดร้บัผลกระทบในทางลบจากหลายปัจจยัทีส่งผลรา้ย 
ตอ่อตุสาหกรรมนี ซงึรวมถึงการเพิมขนึของตน้ทนุคา่ใชจ้่าย การแข่งขนั กฎระเบียบ และปัจจยัอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง  

 ความเสียงจากการบรหิารเชิงรุก (Active management risk) ผูจ้ดัการกองทุนหลกัจะคดัเลือกหลกัทรพัยท์ีกองทนุหลกัจะลงทุน 
โดยจะไม่ใช่การลงทุนในหลักทรัพย์ทีถูกกําหนดไว้แล้ว เช่น การลงทุนในหลักทรัพย์ตามดัชนีมาตรฐาน (Index) ดังนัน  
ผลการดาํเนินงานของกองทุนหลักอาจตาํกว่าการลงทุนรูปแบบอืน ซึงอาจมีสาเหตุมาจากรูปแบบ/วิธีการบริหารจัดการ และ
มมุมองการลงทนุระยะยาวกวา่ของผูจ้ดัการกองทนุเกียวกบัมลูคา่ของหลกัทรพัยท์ีกองทนุหลกัลงทนุ 

 กองทุนหลักจะคัดเลือกหลักทรพัยเ์พือลงทุนเป็นรายตัว กองทุนจึงมีความเสียงทีกลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะหห์ลักทรพัย ์
ทีลงทุน การบริหารความเสียง และปัจจัยอืน ๆ ทีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผูจ้ัดการกองทุน อาจจะทาํให้กองทุนหลัก 
ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงคใ์นการสรา้งผลตอบแทนตามทีตังเป้าหมายไวไ้ด  ้ ซึงรวมถึงความเสียงทีเกิดจากการคัดเลือก
หลกัทรพัยท์ีกองทุนหลกัจะลงทุน ซึงมีโอกาสทีหลกัทรพัย/์ตราสารนันจะใหผ้ลในทางลบต่อผลการดาํเนินงานของกองทุนหลกั 
เนืองจากการวิเคราะหห์ลกัทรพัย/์ตราสาร ธุรกิจอตุสาหกรรม แนวโนม้ภาวะเศรษฐกิจและตลาดหรือศกัยภาพโดยเปรียบเทียบ
กบัหลกัทรพัย/์ตราสารอืน ๆ ไม่เป็นไปตามทีผูจ้ดัการกองทนุหลกัประเมินหรอืคาดการณไ์ว ้

 ความเสียงเกียวกบัสภาพคลอ่ง (Liquidity risks) หลกัทรพัยบ์างตวัทีกองทนุหลกัลงทนุ โดยเฉพาะหลกัทรพัยข์องบรษัิททีมีมลูค่า
ตลาดขนาดเล็ก หลกัทรพัยก์ลุ่มนีอาจมีปริมาณการซือขายตาํ ซึงอาจทาํใหจ้าํเป็นตอ้งขายในราคาทีตาํกว่าราคาตลาดปัจจบุนั 
หรอืตอ้งทยอยขายในจาํนวนนอ้ย ๆ โดยยืดระยะเวลาการทาํรายการขายใหย้าวขนึ  

 กองทนุอาจมีความเสียงทีเกิดจากการลงทนุในประเทศเกิดใหม่ (Emerging market risk) ซึงอาจทาํใหมี้ความเสียงทีสงูขึน และ 
มีปัจจยัทีตอ้งพิจารณาเป็นพิเศษทีแตกต่างจากการลงทุนในประเทศทีพัฒนาแลว้ เช่น ความเสียงดา้นสภาพคล่อง ความเสียง
ดา้นอตัราแลกเปลียน ความไม่แน่นอนทางดา้นการเมืองและเศรษฐกิจ ความเสียงดา้นนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ และภาษี 
ความเสียงดา้นการชาํระราคา ความเสียงในการเก็บรกัษาทรพัยสิ์น และอาจมีความผนัผวนสงู 

 ความเสียงเกียวกับความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ  (Exchange Rate Fluctuations; Currency 
Considerations) ทรพัย์สินของกองทุนหลักมักจะลงทุนในสกุลเงินทีไม่ใช่สกุลเงินฐาน (Base currency) ของกองทุนหลัก   
กองทุนหลักจะได้รับผลตอบแทนและเงินต้นจากการลงทุนในสกุลเงินของประเทศนัน  ๆ  (Local currency) ดังนัน  
หากกองทุนหลักไม่ได้ป้องกันความเสียงอัตราแลกเปลียนไว้ การเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนอาจส่งผลกระทบต่อ 
มลูค่าทรพัยสิ์นของกองทนุหลกัรวมถึงส่งผลต่อการประเมินราคาทางบญัชีของทรพัยสิ์นทีกองทนุหลกัลงทนุไวท้าํใหเ้พิมขึนหรือ 
ลดลงได ้ 
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 สถานะอตัราแลกเปลียนเงินตราตา่งประเทศของกองทนุหลกัจะมีการปอ้งกนัความเสียงส่วนใหญ่ (Substantially hedge foreign 
currency exposure ) ใหก้ลับมาอยู่ในรูปสกุลเงินฐานของกองทุนหลัก อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักจะยังคงมีความเสียงจาก 
อตัราแลกเปลียนอยู่ อนัเนืองมาจากการเขา้ออกของเงิน (Cashflows) การเคลือนไหวของราคาตลาด และการใชส้กุลเงินหนึง
เป็นตวัแทนของอีกสกลุเงินหนงึ (Proxy currencies) 

 กองทนุเปิดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรคัเจอร ์อิควิตี เฮดจ ์จะลงทนุในหรือมีไวซ้งึสญัญาซือขายล่วงหนา้เพือป้องกนัความเสียง
ดา้นอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศดา้นอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทาํสญัญาซือขายล่วงหนา้ 
เพือป้องกันความเสียงด้านอัตราแลกเปลียนเกือบทังหมด คือ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ  
กองทนุจึงอาจมีความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียนในส่วนทีไม่ไดท้าํการป้องกนัความเสียงไว ้ซึงอาจทาํใหผู้ล้งทนุไดร้บัผลขาดทนุ
จากอัตราแลกเปลียนหรือได้รับ เงิน คืนตํากว่าเงินลงทุน เริมแรกได้ นอกจากนี  การทําธุรกรรมป้องกันความเสียง 
ดา้นอตัราแลกเปลียนดงักลา่วอาจมีตน้ทนุ ซงึทาํใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุทีเพิมขนึ 

 ผลตอบแทนของกองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรคัเจอร ์อิควิตี เฮดจ ์จะขึนอยู่กับกองทุนหลักทีกองทุนลงทุน ดังนัน  
หากผลตอบแทนของกองทุนหลักได้รบัผลกระทบในทางลบจากปัจจัยความเสียงทีเกียวข้อง อาจส่งผลกระทบในทางลบ 
ตอ่ผลตอบแทนของกองทนุนี ผูล้งทนุอาจมีโอกาสไดร้บัเงินคืนนอ้ยกวา่เงินลงทนุเรมิแรก 

5. กองทุน รวมต่างประเทศท ีกองทุน รวมนีลงท ุน  มีน โยบายการลงทุน  ปัจจัยความเสียงท ีส ําคัญ  ผลการด ําเนินงาน  และ 
ความผันผวนของผลการดาํเนินงานเป็นอย่างไร  

.  ข ้อมูลกองทุน  คือ  Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund  (กองทุนหลัก)  

กองทนุนีเนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหลกัในต่างประเทศเพียงกองทนุเดียว คือ Lazard Global Listed Infrastructure 
Equity Fund  (กองทนุหลกั)  โดยผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูของกองทนุหลกัเพิมเติมไดใ้นสว่นนโยบายการลงทนุ 

5.2 ปัจจัยความเสียงทสีาํคัญของกองทุนหลัก  

กองทุนนีเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder fund ทีเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลกัในต่างประเทศเพียง
กองทุนเดียว คือ Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (กองทุนหลกั) ดังนัน จึงมีความเสียงทีเกียวขอ้งกับกองทุนหลัก
เช่น 

ความเสียงจากการกระจุกตัวในการลงทุน  (Concentration risk)  

กองทุนหลักเป็นกองทุนทีเน้นลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารทีเกียวข้องกับตราสารทุนของบริษัททีดําเนินธุรกิจเกียวกับ 
โครงการสาธารณูปโภคพืนฐาน (Infrastructure Companies) จึงมีความเสียงจากการกระจกุตวัในการลงทนุ (Concentration risk) 
และมีความเสียงสูงกว่า รวมถึงมีความผันผวนทีมากกว่ากองทุนที มีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลากหลาย 
กลุ่มอุตสาหกรรม  ตัวอย่างเช่น ผลการดาํเนินงานของหุน้ตัวหนึง ๆ ใน portfolio ของกองทุนหลกัอาจจะส่งผลกระทบต่อมูลค่า
ทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุหลกัไดม้ากกวา่เมือเปรยีบเทียบกบักองทนุอืนทีมีการกระจายการลงทนุทีมากกวา่กองทนุหลกั 

ความเสียงทเีกียวข ้องกับบรษิัททดีาํเนินธุรกิจเกียวกับโครงการสาธารณูปโภคพนืฐาน  (Infrastructure Companies)  

เนืองจากกองทุนหลกัเป็นกองทนุทีเนน้ลงทนุในตราสารทนุหรือตราสารทีเกียวขอ้งกบัตราสารทนุของบริษัททีดาํเนินธุรกิจเกียวกบั
โครงการสาธารณูปโภคพืนฐาน (Infrastructure Companies) โดยสามารถกระจายการลงทุนได้ทัวโลก กองทุนหลักจึงมีการ
กระจายการลงทนุนอ้ยกวา่กองทนุอืน ๆ ทีมีการลงทนุในหลกัทรพัยข์องบรษัิทในอตุสาหกรรม/ธุรกิจทีแตกตา่งหลากหลาย ปัจจยัลบ
ทางเศรษฐกิจ การเมือง กฎระเบียบต่ออุตสาหกรรมนี อาจส่งผลกระทบในทางลบกับหลกัทรพัยแ์ละตราสารของบริษัททีดาํเนิน
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ธุรกิจเกียวกับโครงการสาธารณูปโภคพืนฐาน (Infrastructure Companies) ไดม้ากกว่าหลกัทรพัยใ์นอุตสาหกรรมอืน ธุรกิจและ
การประกอบการของบริษัททีดาํเนินธุรกิจเกียวกบัโครงการสาธารณูปโภคพืนฐาน (Infrastructure Companies) เหล่านี อาจไดร้บั
ผลกระทบในทางลบจากหลายปัจจยัทีสง่ผลรา้ยตอ่อตุสาหกรรมนี ซงึรวมถึงการเพิมขนึของตน้ทนุค่าใชจ้่าย การแข่งขนั กฎระเบียบ 
และปัจจยัอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง  

ความเสียงจากการบร ิหารเช ิงรุก (Active Management Risk) 

ผูจ้ัดการกองทุนหลักจะคัดเลือกหลักทรพัยท์ีกองทุนหลักจะลงทุน โดยจะไม่ใช่การลงทุนในหลักทรพัยท์ีถูกกาํหนดไวแ้ลว้ เช่น  
การลงทุนในหลักทรพัยต์ามดัชนีมาตรฐาน (Index) ดังนัน ผลการดาํเนินงานของกองทุนหลักอาจตาํกว่าการลงทุนรูปแบบอืน  
ซึงอาจมีสาเหตุมาจากรูปแบบ/วิธีการบริหารจัดการ และมุมมองการลงทุนระยะยาวกว่าของผูจ้ัดการกองทุนเกียวกับมูลค่าของ
หลกัทรพัยท์ีกองทนุหลกัลงทนุ 

ความเสียงเกียวกับสภาพคล่อง (Liquidity Risks) 

หลกัทรพัยบ์างตวัทีกองทนุหลกัลงทนุโดยเฉพาะหลกัทรพัยข์องบรษัิททีมีมลูค่าตลาดขนาดเล็ก หลกัทรพัยก์ลุ่มนีอาจมีปรมิาณการ
ซือขายตาํ ซงึอาจทาํใหจ้าํเป็นตอ้งขายในราคาทีตาํกว่าราคาตลาดปัจจบุนั หรือตอ้งทยอยขายในจาํนวนนอ้ย ๆ โดยยืดระยะเวลา
การทาํรายการขายใหย้าวขนึ  

ความเสียงเกียวกับเศรษฐกิจโลกและสภาวะตลาด (Global Economic and Market Conditions) 

ผูจ้ดัการกองทุนหลกัอาจลงทุนในสกุลเงินและหลกัทรพัยท์ีซือขายอยู่ในตลาดต่าง ๆ ทวัโลก ซึงรวมถึงตลาดประเทศเกิดใหม่หรือ
ตลาดประเทศกาํลงัพฒันา (Emerging or developing markets) บางประเทศในกลุ่มประเทศเหล่านีมีระบบการปกครองทีควบคมุ
เขม้งวดจากหน่วยงานของรฐับาล การลงทนุในประเทศกลุ่มนีจึงมีความเสียงเฉพาะเขา้มาเกียวขอ้ง ซึงเป็นความเสียงทีโดยทวัไป 
ไม่มีในการลงทุนในสกุลเงินหรือหลักทรัพย์ของประเทศทีพัฒนาแล้ว เช่น ความเสียงทีเกียวกับดุลการค้า/ส่วนต่างระหว่าง 
มูลค่าสินคา้ออกกับมูลค่าสินคา้เขา้ของประเทศนัน ๆ (Trade balances and imbalances) นโยบายทางเศรษฐกิจ ผลกระทบ 
ทางลบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียน มาตรการของรัฐในการควบคุมการแลกเปลียนเงินตรา ภาษีหัก ณ  ทีจ่าย  
การควบคุมเพดานการโอนเงินหรือทรพัยสิ์นออก นโยบายของรฐัทีเกียวกับการโอนทรพัยสิ์นมาเป็นของรฐั (Nationalisation) 
ปัญหาทางการเมือง การเวนคืนทรพัยสิ์น (Expropriation) เรียกเก็บภาษีสาํหรบัผูมี้รายไดสู้ง (Confiscatory taxation) ความไม่
มนัคงทางสงัคม เศรษฐกิจหรือการเมือง ปัจจยัความเสียงเหลา่นีอาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ระดบัราคา ความผนัผวน และสภาพ
คล่องของหลกัทรพัยท์ีกองทนุหลกัลงทนุ นอกจากนี ความผนัผวนหรือการขาดสภาพคล่องทีไม่ไดค้าดการณไ์วอ้าจส่งผลในทางลบ
ตอ่กาํไรของกองทนุหลกั หรอือาจทาํใหก้องทนุหลกัขาดทนุได ้

ระบบเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มนีจะแตกต่างกนัในแง่มมุต่าง ๆ เช่น อตัราการเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Gross 
domestic product) อตัราเงินเฟ้อ การเสือมคา่/อ่อนค่าของสกลุเงิน (Currency depreciation) การนาํทรพัยสิ์นไปลงทนุต่อ (Asset 
reinvestment) การพึงตนเองทางทรัพยากรธรรมชาติ (Resource self-sufficiency) สถานะของดุลการชําระเงิน (Balance of 
payments) ยิงไปกว่านันระบบเศรษฐกิจของบางประเทศในกลุ่มนีพึงพาการคา้ระหว่างประเทศสูงมาก จึงอาจไดร้บัผลกระทบ
ในทางลบจากการกีดกันทางการคา้ การควบคุมการแลกเปลียนเงินตรา มาตรการเกียวกับค่าเงิน และปัจจยัหรือการต่อรองอืน ๆ 
จากประเทศคู่คา้ เศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มนีบางประเทศอาจจะพึงพาอุตสาหกรรม/ธุรกิจเพียงไม่กีประเภทจึงอาจจะไดร้บั
ผลกระทบในทางลบหากมีการเปลียนแปลงเงือนไขทางการคา้ และอาจจะมีระดบัภาระหนีทีสงูหรอืเงินเฟ้อสงูได ้
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ความเสียงเกียวกับความผันผวนของอ ัตราแลกเปลียน เงินตราต่างประเทศ  (Exchange Rate Fluctuations; Currency 
Considerations) 

ทรพัยสิ์นของกองทุนหลักมักจะลงทุนในสกุลเงินทีไม่ใช่สกุลเงินฐาน (Base currency) ของกองทุนหลัก กองทุนหลักจะไดร้บั
ผลตอบแทนและเงินต้นจากการลงทุนในสกุลเงินของประเทศนัน ๆ (Local currency) ดังนัน หากกองทุนหลักไม่ได้ป้องกัน 
ความเสียงอตัราแลกเปลียนไว ้การเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียนอาจส่งผลกระทบต่อมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนหลกัรวมถึง
ส่งผลต่อการประเมินราคาทางบญัชีของทรพัยสิ์นทีกองทุนหลกัลงทุนไวท้าํใหเ้พิมขึนหรือลดลงได ้ทงันี สถานะอัตราแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศของกองทุนหลักจะมีการป้องกันความเสียงส่วนใหญ่ (Substantially hedge foreign currency exposure)  
ให้กลับมาอยู่ในรูปสกุลเงินฐานของกองทุนหลัก อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักจะยังคงมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียน 
อยู่อนัเนืองมาจากการเขา้ออกของเงิน (Cashflows) การเคลือนไหวของราคาตลาด และการใชส้กลุเงินหนึงเป็นตวัแทนของอีกสกลุ
เงินหนงึ (Proxy currencies) 

รายละเอียดของกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (กองทุนหลัก) แปลมาจากหนังสือชีชวน (Prospectus) 
ของกองทนุหลกั ดงันนั ในกรณีทีมีความแตกต่างหรือไม่สอดคลอ้งกบัตน้ฉบบัภาษาองักฤษ ใหถื้อตามตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ ์ 
ท่านสามารถดขูอ้มลูของกองทนุหลกัเพิมเติมไดท้ี https://www.lazardassetmanagement.com 

 5.3  ผลการดาํเนินงานของกองทุนหลัก  
 ผลการดาํเนินงาน (Return) ของกองทนุ Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (กองทนุหลกั) (ขอ้มลู ณ วนัที 28 

กมุภาพนัธ ์ ) เป็นดงันี 

  
 
 ความผันผวนของผลการดาํเนินงาน (Standard Deviation : SD) ของกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity 

Fund (กองทนุหลกั) (ขอ้มลู ณ วนัที 28 กมุภาพนัธ ์ ) เป็นดงันี 
Standard Deviation (inception) = 13.95% 

 
ทีมา : Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund Factsheet, ขอ้มลู ณ วนัที 28 ก.พ. 5 
คณุสามารถดขูอ้มลูกองทนุหลงัเพิมเติมไดท้ี  https://www.lazardassetmanagement.com 
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6. กองทุนรวมนีมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท ีส่งผลให ้กองทุนรวมมีฐานะการลงทุนในสัญญา 
ซือขายล่วงหน้าห ร ือตราสารท ีมีลักษณะของสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝงท ีมิได้มีวัตถุประสงค ์เพ ือการลดความเสียง  
โดยมีการกาํหนดอัตราส่วนไว้เป็นอ ัตราส่วนเท ่าใดของมูลค่าทร ัพยส์ินสุทธ ิของกองทุนรวม และผลกระทบทางลบภายใต้
สมมติฐานและความเชือมันท ีสมเหตุสมผลจากการลงทุน ในสัญญาหร ือตราสารดังกล่าวต่อ เงินท ุนของกองทุน รวม 
เป็นอย่างไร?     
 กองทุนนีไม่มีการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหนา้หรือตราสารทีมีลักษณะของสัญญาซือขายล่วงหนา้แฝงทีมิไดมี้วัตถุประสงค ์

เพือการลดความเสียง  อย่างไรก็ดี กองทนุหลกัอาจมีการลงทนุในสญัญาซือขายล่วงหนา้ทีมิไดมี้วตัถปุระสงคเ์พือการลดความเสียง
โดยเป็นการลงทุนเพือเพิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุน (Efficient portfolio management) โดยจะมีสัดส่วนไม่เกิน 
รอ้ยละ  ของมลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุหลกั 

7. การลงทุนในกองทุนรวมนีควรเปร ียบเทยีบกับตัวช ีวัด (Benchmark) ใด?  
1.  ดัชนี  MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return สัดส่วน  % ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสียงอัตรา

แลกเปลียนเพือคาํนวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัทีคาํนวณผลตอบแทน  
2.  ดชันี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return สดัส่วน % ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลียน เพือคาํนวณผลตอบแทน

เป็นสกลุเงินบาท ณ วนัทีคาํนวณผลตอบแทน 
หมายเหต:ุ 
กองทนุนีใชด้ชันีตวัชีวดัตามกองทนุหลกั คือ ดชันี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปรับปรุง/เปลียนแปลงตัวชีวัดในการเปรียบเทียบตามทีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม  
ซึงอยู่ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนทีกาํหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้อย่างชัดเจน 
ถึงวันทีมีการปรับปรุง/เปลียนตัวชีวัด คําอธิบายเกียวกับตัวชีวัด และเหตุผลในการปรับปรุง/เปลียนตัวชีวัดดังกล่าวผ่าน 
การลงประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ ภายในเวลาทีผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทนุได ้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการปรบัปรุง/เปลียนแปลงตวัชีวดัเพือใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงือนไขและขอ้กาํหนดของสมาคมบรษัิทจดัการ
ลงทุน และ/หรือประกาศ ข้อกําหนดของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกียวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ 
กองทุนรวม และ/หรือการปรบัปรุง/เปลียนแปลงตัวชีวดัในการใชเ้ปรียบเทียบในกรณีทีผูอ้อกตัวดัชนีของตัวชีวดัไม่ไดจ้ดัทาํหรือ
เปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าวอีกตอ่ไป บรษัิทจดัการจะแจง้ปรบัปรุง/เปลียนแปลงดงักลา่วใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ผ่านการ
ประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ ภายในเวลาทีผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูการตดัสินใจลงทนุได ้ 

8. เป็นกองทุนรวมทมีีผู้ประกันเงนิลงทุนหร ือเป็นกองทุนรวมทมีุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหร ือไม่? อย่างไร?  
 เป็นกองทนุรวมทวัไป ไม่มีการประกนัเงินลงทนุ และไม่คุม้ครองเงินตน้   

9. กองทุนรวมนีมีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร? 
 กองทนุรวมมีรอบระยะเวลาบญัชีวนัที  มีนาคม –  กมุภาพนัธ ์ของทกุปี 
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คาํถามคาํตอบทคีวรรู้เก ียวกบัการลงท ุน  

ข ้อกาํหนดการซ ือขาย 

Q : ทา่นต้องลงทุนเป็นจาํนวนเงนิเทา่ใด และคาํนวณเป็นหน่วยลงทุนได้อย่างไร?  

A : ผูล้งทนุสามารถเรมิลงทนุดว้ยเงินลงทนุขนัตาํเพียง 1,000 บาท บวกคา่ธรรมเนียมขายหน่วยลงทนุ (ถา้มี)  
 [จาํนวนหน่วยลงทนุ = จาํนวนเงินลงทนุ ÷ (มลูคา่ทีตราไว ้+ คา่ธรรมเนียมขายหน่วยลงทนุ (ถา้มี)] 
ทงันี ในการเสนอขายครงัแรก มลูคา่ทีตราไวต้อ่หน่วยจะเท่ากบั 10.00 บาท 

Q : ทา่นจะลงทุนในกองทุนรวมนีได้อย่างไร  และมีวิธ ีการซ ือ  ขาย และสับเปลียนหน่วยลงทุนอย่างไร?  
A : ท่านสามารถสงัซือหน่วยลงทนุได ้

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน)    Contact Center โทร: 0-2165-5555  
บรษัิทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน)  โทร: 0-2305-9559 

และ/หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืนหน่วยลงทนุทีบรษัิทจดัการแตง่ตงั รวมถึงช่องทางการบรกิารอืนทีบรษัิทจดัการกาํหนด 

เวน้แต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอืน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะไม่รบัเปิดบญัชีกองทุน เพือเป็นลกูคา้ในความดูแลของ
บริษัทจัดการเพิมเติม ตังแต่วันทําการทีบริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น  
ในหนงัสือชีชวน หรือผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ หรือติดประกาศทีสาํนกังานผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืน และ/หรอืตามวิธีการ
อืนใด ทีบรษัิทจดัการกาํหนด ทงันี ผูถื้อหน่วยลงทนุทีไดเ้ปิดบญัชีกองทนุไวก้บับรษัิทจดัการก่อนหนา้วนัทีบรษัิทจดัการไม่รบัเปิดบญัชี
กองทนุเพิมเติม สามารถทาํธุรกรรมกบับรษัิทจดัการไดต้ามปกติ 

ในกรณีทีผูถื้อหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกว่ารอ้ยละ  ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ หรือตามสดัส่วนอืนทีจะมีการกาํหนด
หรือแกไ้ขเปลียนแปลงตามหลกัเกณฑข์องกองทุนหลกั และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือตาม
กฎหมายหรือหน่วยงานทีมีอาํนาจประกาศกาํหนด ใหถื้อว่าผูถื้อหน่วยลงทนุตกลงและยินยอมใหบ้รษัิทจดัการสามารถเปิดเผยขอ้มลู
ของผูถื้อหน่วยลงทนุใหแ้ก่กองทนุหลกั และ/หรอืกองทนุต่างประเทศ และ/หรอืคู่สญัญาตา่งประเทศ และ/หรอืหน่วยงานทีเกียวขอ้งกบั
กองทนุหลกัหรอืกองทนุตา่งประเทศหรอืคูส่ญัญาตา่งประเทศ และ/หรอืบคุคลอืน รายละเอียดดงันี  

1.  ชือ นามสกลุ วนัเดือนปีเกิด สญัชาติ สถานทีเกิด ทีอยู่ ของผูถื้อหน่วยลงทนุ  
2.  บตัรประชาชน และ/หรอืหนงัสือเดินทาง ทีรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูถื้อหน่วย และ/หรอืรบัรองโดยโนตารพีบัลิค (Notary Public)  
3.  เอกสารการทาํความรูจ้กัตวัตนของลกูคา้ (Know Your Client: KYC) ตามทีกองทุนหลกั และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือ

คู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานทีเกียวขอ้งกบักองทุนหลกัหรือกองทนุต่างประเทศหรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือ
หน่วยงานทีมีอาํนาจรอ้งขอ เพือใหเ้ป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใชธุ้รกรรมหลักทรพัยเ์ป็นช่องทางในการฟอกเงินและ 
การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย (AML) ตามขอ้กาํหนดของกองทนุหลกั  

4.  ขอ้มูลอืนตามทีกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานทีเกียวขอ้งกับ 
กองทนุหลกัหรอืกองทนุตา่งประเทศหรอืคูส่ญัญาตา่งประเทศ และ/หรอืบคุคลอืน และ/หรอืหน่วยงานทีมีอาํนาจรอ้งขอ 

โดยทีผูถื้อหน่วยลงทุน ใหค้วามยินยอมในการทีบริษัทจดัการจะนาํส่งขอ้มลูขา้งตน้และเอกสารอืนใด และ/หรือตามทีบริษัทจดัการ 
รอ้งขอ ใหแ้ก่กองทนุหลกั และ/หรือกองทนุต่างประเทศ และ/หรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานทีเกียวขอ้งกบักองทนุหลกั
หรือกองทนุต่างประเทศหรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอืน และผูถื้อหน่วยลงทนุสละสิทธิในการเรียกรอ้งค่าเสียหาย หรือ
คา่ใชจ้่าย หรอืเงินอืนใดจากบรษัิทจดัการ 
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การเปิดบัญชีกองทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทนุ/ผูส้นใจลงทนุจะตอ้งเปิดบญัชีกองทนุกบัผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืนหน่วยลงทนุไว ้เพือประโยชนใ์นการติดต่อ
ทาํรายการซือ หรือขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุทกุกองทนุภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจดัการ โดยผูจ้องซือตอ้งกรอกรายละเอียด
และขอ้ความต่าง ๆ ในคาํขอเปิดบัญชีกองทุน รวมถึงเอกสารอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกับเปิดบัญชีกองทุนตามทีบริษัทจัดการกาํหนด 
อย่างถกูตอ้งและตามความจรงิพรอ้มทงัแนบเอกสารประกอบการเปิดบญัชี ดงันี 

ประเภทของผู้ถอืหน่วยลงทุน / 
ผู้สนใจลงทุน  

เอกสาร /หลักฐานประกอบการเปิดบัญชี* 

กรณีบุคคลธรรมดา  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซงึลงนามรบัรองความถกูตอ้ง 
กรณีนิตบิ ุคคล  สาํเนาหนงัสือรบัรองทีกระทรวงพาณิชยอ์อกใหไ้ม่เกิน 1 เดือน ซึงกรรมการ 

ผูมี้อาํนาจไดล้งนามและประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) เพือรบัรอง
ความถกูตอ้งแลว้  

 ตวัอย่างลายมือชือกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม และ/หรือผูมี้อาํนาจลงนาม
แทนนิติบคุคลและเงือนไขการลงนาม  

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอ ํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  
ซงึลงนามรบัรองความถกูตอ้ง 

 หนังสือมอบอํานาจในกรณีผู้มีอ ํานาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็น
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามทีระบใุนหนงัสือรบัรองทีกระทรวงพาณิชยอ์อกให ้ 

 สาํเนาบญัชีรายชือผูถื้อหุน้ ซงึลงนามรบัรองความถกูตอ้ง   
กรณีบัญชีร ่วม  
(ตังแต่ 2 คนขึนไป แต่ไม่เกิน  4 คน) 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  ซึงลงนามรับรองความถูกต้องของผู้ถือ 
หน่วยลงทนุแตล่ะราย 

*  อาจรวมถึงเอกสารอืนใดทีบรษัิทจดัการกาํหนดเพิมเติมเพือใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หน่วยงานอืนทีเกียวขอ้งกาํหนด 

** การกาํหนดใหผู้ใ้ชสิ้ทธิ และ/หรือเงือนไขการลงนามในการใชสิ้ทธิในฐานะผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีบริษัท
 จดัการกาํหนด 

เวน้แต่บรษัิทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอืน บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะไม่รบัเปิดบญัชีกองทนุ เพือเป็นลกูคา้ในความดแูลของ
บริษัทจัดการเพิมเติม ตังแต่วันทาํการทีบริษัทจัดการกาํหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รบัเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น  
ในหนังสือชีชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศทีสาํนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซือคืน และ/หรือ 
ตามวิธีการอืนใดทีบริษัทจดัการกาํหนด ทงันี ผูถื้อหน่วยลงทุนทีไดเ้ปิดบญัชีกองทนุไวก้บับริษัทจดัการก่อนหนา้วนัทีบริษัทจดัการ 
ไม่รบัเปิดบญัชีกองทนุเพิมเติม สามารถทาํธุรกรรมกบับรษัิทจดัการไดต้ามปกติ 

 การสังซ ือหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุน/ผูส้นใจลงทุนสามารถสงัซือหน่วยลงทุน และ/หรือสบัเปลียนหน่วยลงทุน (สบัเปลียนเขา้กองทุนนี) ตามวิธีการที
บรษัิทจดัการกาํหนดไดท้ีผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืน และ/หรือบรษัิทจดัการ รวมถึงช่องทางบริการอืนทีบริษัทจดัการกาํหนด 
เช่น ช่องการบรกิารทางอินเตอรเ์น็ต เป็นตน้ ไดท้กุวนัทาํการซือขาย ตงัแตเ่วลา .  – .  น. 
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เวน้แต่บรษัิทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอืน บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะไม่รบัเปิดบญัชีกองทนุ เพือเป็นลกูคา้ในความดแูลของ
บริษัทจัดการเพิมเติม ตังแต่วนัทาํการทีบริษัทจัดการกาํหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รบัเปิดบัญชีกองทุนขา้งตน้ใน
หนงัสือชีชวน หรือผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ หรือติดประกาศทีสาํนกังานผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืน และ/หรือตามวิธีการ
อืนใดทีบริษัทจดัการกาํหนด ทงันี ผูถื้อหน่วยลงทุนทีไดเ้ปิดบญัชีกองทุนไวก้ับบริษัทจดัการก่อนหนา้วนัทีบริษัทจัดการไม่รบัเปิด
บญัชีกองทนุเพิมเติม สามารถทาํธุรกรรมกบับรษัิทจดัการไดต้ามปกติ 

 การสังขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะเปิดรบัคาํสงัขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวนัทาํการซือขายหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา 8.30 – 15.30 น. ไดท้ีผูส้นบัสนุน
การขายหรอืรบัซือคืนหน่วยลงทนุ และ/หรอืบรษัิทจดัการ รวมถึงช่องทางบรกิารอืนทีบรษัิทจดัการกาํหนดเพิมเติม  

เวน้แต่บรษัิทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอืน บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะไม่รบัเปิดบญัชีกองทนุ เพือเป็นลกูคา้ในความดแูลของ
บริษัทจัดการเพิมเติม ตังแต่วนัทาํการทีบริษัทจัดการกาํหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รบัเปิดบัญชีกองทุนขา้งตน้ ใน
หนังสือชีชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศทีสาํนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน และ/หรือ 
ตามวิธีการอืนใดทีบริษัทจดัการกาํหนด ทงันี ผูถื้อหน่วยลงทุนทีไดเ้ปิดบญัชีกองทนุไวก้บับริษัทจดัการก่อนหนา้วนัทีบริษัทจดัการ 
ไม่รบัเปิดบญัชีกองทนุเพิมเติม สามารถทาํธุรกรรมกบับรษัิทจดัการไดต้ามปกติ 

ทังนี ผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุนจะได้รบัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาํการนับแต่วันคาํนวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่า 
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารบัซือคืนหน่วยลงทุน โดยมิใหน้ับรวมวนัหยุดทาํการในต่างประเทศของผูป้ระกอบ
ธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศทีมีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุน  โดยชําระเงินคืนให้ตามที 
ผูถื้อหน่วย/ผูล้งทนุไดแ้จง้ความประสงคก์ารรบัเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชีกองทนุ 

กรณีการรบัซือคืนหน่วยลงทนุแบบอตัโนมติั 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิดรบัซือคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติภายหลังการเสนอขายครงัแรกตามทีบริษัทจัดการ 
จะกาํหนดภายหลงั ทงันี บรษัิทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยทราบลว่งหนา้ผ่านทางเว็บไซตอ์ย่างนอ้ย  วนัทาํการ  

 การสับเปลียนหน่วยลงทุน 

o กรณีสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า :  

 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี  (หรือในกรณีทีกองทุนนีเป็น  “กองทุนปลายทาง”)  
ตามขอ้กาํหนดการสงัซือหน่วยลงทนุดงักลา่วขา้งตน้ 

o กรณีสับเปลียนหน่วยลงทุนออก :  

 ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลียนหน่วยลงทนุออกกองทนุนี (หรือในกรณีทีกองทนุนีเป็น “กองทนุตน้ทาง”) ตามขอ้กาํหนด
การสงัขายคืนหน่วยลงทนุดงักลา่วขา้งตน้ 

หมายเหตุ : เนืองจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึงวันหยุดทาํการของกองทุนรวมต่างประเทศทีกองทุนไปลงทุน  
อาจจะไม่ตรงกบัวนัหยดุทาํการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งคาํสงัซือ/ขายคืน/สบัเปลียนหน่วยลงทนุ และ/หรือ
ระยะเวลาในการชาํระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุใหก้บัผูถื้อหน่วย/ผูล้งทนุ 
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 ชือบัญชีในการสังซ ือ /สับเปลียนเข ้ากองทุน 

“บัญชีจองซ ือหน่วยลงทุนของ บลจ. เกียรตินาคินภัทร” 

ตามหมายเลขบญัชีของธนาคารตา่ง ๆ ดงันี 

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร เลขทีบญัชี - - -   
ธนาคารกสิกรไทย เลขทีบญัชี - - -   
ธนาคารกรุงเทพ  เลขทีบญัชี - - -   
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์ เลขทีบญัชี - - -   
ธนาคารไทยพาณิชย ์ เลขทีบญัชี - - -   
ธนาคารทหารไทยธนชาต เลขทีบญัชี - - -   
ธนาคารกรุงศรอียธุยา เลขทีบญัชี - - -   
ธนาคารกรุงไทย เลขทีบญัชี - - -   
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เลขทีบญัชี - - -   

หรอืบญัชีอืนใดทีบรษัิทจดัการกาํหนดใหเ้ป็นบญัชีทีรบัชาํระคา่ซือหน่วยลงทนุ  

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลง หรือแกไ้ขเพิมเติมบัญชีจองซือหน่วยลงทุนไดใ้นอนาคต โดยถือว่าไดร้บั
ความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้  

Q : กรณีใดทบีร ิษัทจัดการสงวนสิทธ ิไม่ขายหน่วยลงทุน? 

A : บรษัิทจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทนุ ดงันี 

 บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุกบัหรือเพือประโยชนข์องบคุคลอเมรกินั (U.S. Person) และ/
หรือไอรแ์ลนด  ์และ/หรือ บุคคลทีมีสัญชาติ (Nationality) อเมริกันและ/หรือไอรแ์ลนด ์และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกา (U.S. 
Citizen) และ/หรือไอรแ์ลนด ์และ/หรือประเทศอืนทีบรษัิทจดัการกาํหนดเพิมเติมในภายหลงั และ/หรือมีถินฐานและ/หรือทีอยู่อืน 
และ/หรือมีบญัชี อยู่ในสหรฐัอเมริกา และ/หรือไอรแ์ลนด ์และ/หรือประเทศอืนทีบริษัทจดัการกาํหนดเพิมเติมในภายหลงั หรือ
บุคคลซึงโดยปกติมีถินทีอยู่ในสหรฐัอเมริกาและ/หรือไอรแ์ลนด ์และ/หรือประเทศอืนทีบริษัทจดัการกาํหนดเพิมเติมในภายหลงั 
และ/หรือ เป็นบุคคลทีเกียวขอ้งกับสหรฐัอเมริกา และ/หรือไอรแ์ลนด ์และ/หรือประเทศอืนทีบริษัทจัดการกาํหนดเพิมเติมใน
ภายหลงั รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึงจดัใหมี้ขึนและดาํเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา 
บรษัิทจดัการจึงขอสงวนสิทธิในการทีจะไม่เสนอขายหรือระงบัการสงัซือหน่วยลงทนุของกองทนุ ไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้มใหก้บั
บคุคลทีกลา่วมาขา้งตน้โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้ 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะไม่รบัหรือปฏิเสธคาํสังซือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดทีทาํให้บริษัทจัดการ  
และ/หรอืกองทนุภายใตบ้รษัิทจดัการมีความเสียงทางกฎหมาย ความเสียงดา้นภาษี หรอืความเสียงอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบักฎหมาย 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) และหรอืกฎหมายอืนทงัในและตา่งประเทศทีมีลกัษณะเดียวกนั 

 บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธการสงัซือหน่วยลงทนุทีอาจสง่ผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบรหิารและจดัการกองทนุ 
โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากมูลค่าการสังซือหน่วยลงทุนและ/หรือระยะเวลาของการลงทุนเป็นหลัก ทังนี เพือรกัษา
ผลประโยชนส์งูสดุของกองทนุและผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุทีถือหน่วยลงทนุอยู่ก่อนแลว้เป็นสาํคญั  
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 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะรบัหรือปฏิเสธคาํสังซือหน่วยลงทุน และ/หรือระงับการดาํเนินการตามคาํสังซือหน่วยลงทุน  
และ/หรือยกเลิกคาํสงัซือหน่วยลงทนุของผูล้งทุนในกรณีทีกองทุนหลกั ปฏิเสธไม่รบั และ/หรือระงบัการดาํเนินการตามคาํสงัซือ
หน่วยลงทนุ และ/หรอืยกเลิกคาํสงัซือหน่วยลงทนุของกองทนุ 

Q : กองทุนมีข ้อกาํหนดเกียวกับการเลือนกาํหนดเวลาช ําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน  การไม่ขาย หร ือไม่ร ับซ ือคืนหน่วยลงทุน
ตามคาํสังทรี ับไว้แล้ว และการหยุดร ับคาํสังซ ือหร ือขายคืนหน่วยลงทุนอย่างไร? 

A : การเลือนกาํหนดเวลาชาํระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ (รายละเอียดเพิมเติมในรายละเอียดโครงการขอ้ 10) 

 บริษัทจัดการอาจเลือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทีได้มีคาํสังขายคืนหน่วยลงทุน 
ของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ เมือได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยมีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย  
จ่ายโอน หลักทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรือมีเหตุทีทาํให้กองทุนรวมไม่ได้รบัชาํระเงิน 
จากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึงเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ 
กองทนุรวม ทงันี เลือนกาํหนดชาํระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัทาํการนบัแต่วนัทีผูถื้อหน่วยลงทนุมีคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุนนั 
เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ท่านสามารถดรูายละเอียดเพิมเติมไดใ้นหนงัสือชีชวนส่วนขอ้มลู
โครงการและขอ้ผกูพนั) 

การไม่ขายไม่รบัซือคืนไม่สบัเปลียนหน่วยลงทนุตามสงั (รายละเอียดเพิมเติมในรายละเอียดโครงการขอ้ 11) 

บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รบัซือคืน หรือไม่รบัสบัเปลียนหน่วยลงทุนตามคาํสงัซือ คาํสงัขายคืนหรือคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทุน 
ทีไดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยดุรบัคาํสงัซือ คาํสงัขายคืน หรอืคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุได ้เมือ 

 ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซือขายไดต้ามปกติ 

 กรณีมีเหตุจาํเป็นโดยความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ (ให้กระทาํไดไ้ม่เกิน 1 วันทาํการ เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผันจาก
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) 
- มีเหตจุาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นของกองทนุเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล 
- ไม่สามารถคาํนวณมลูคา่ทรพัยสิ์นของกองทนุเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 
- มีเหตจุาํเป็นอืนใดเพือคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ 

 สาํหรบักองทนุทีลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นในตา่งประเทศ 
- ตลาดซือขายหลกัทรพัยด์งักลา่วไม่สามารถเปิดทาํการซือขายไดต้ามปกติ 
- ไม่สามารถแลกเปลียนเงินตราตา่งประเทศไดอ้ย่างเสร ี
- มีเหตุทีทาํใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นทีลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซึงเหตุดงักล่าว 
อยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทจดัการและผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นชอบดว้ยแลว้ 

 เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสังซือหน่วยลงทุนทีรบัไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรบัคาํสังซือหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุน 
เฉพาะราย เนืองจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดงัตอ่ไปนี  
(ก) บรษัิทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนนั ๆ มีสว่นเกียวขอ้งกบัการกระทาํดงัตอ่ไปนี  

. การกระทาํทีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายเกียวกับการป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน ไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ  
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. การใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย หรอื  

. การกระทาํทีเป็นการปฏิบติัตามคาํสงัเกียวกบัการยดึหรอือายดัทรพัยสิ์นโดยบคุคลผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย  
(ข) บรษัิทจดัการไม่สามารถดาํเนินการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบเพือทราบขอ้เท็จจรงิเกียวกบัลกูคา้ไดใ้นสาระสาํคญั  

 อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอืนเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการ 
ของตน อนัเนืองมาจากการทีบรษัิทจดัการกองทนุรวมรายเดิมไม่สามารถดาํรงความเพียงพอของเงินกองทนุไดต้ามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการดาํรงเงินกองทนุของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม 
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือขายหลักทรพัยแ์ละการคา้หลักทรพัยแ์ละการจัดจาํหน่ายหลักทรพัย ์
ทีเป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผูจ้ดัการเงินทนุสญัญาซือขายลว่งหนา้ ซงึใหก้ระทาํไดไ้ม่เกิน  วนัทาํการ 

 

การหยดุขายหรอืรบัซือคืนหน่วยลงทนุ 

เพือคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีทีมีความจาํเป็นเพือรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพือรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้ริษัทจัดการหยุดรบัคาํสังซือ  
คาํสงัขายคืน หรือคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชวัคราวตามระยะเวลาทีเห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 
20 วนัทาํการติดตอ่กนั เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหข้ยายระยะเวลาหยดุรบัคาํสงัซือ คาํสงัขายคืน หรือ
คาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุออกไปได ้

Q : กองทุนกาํหนดวิธ ีการโอนหน่วยลงทุน  และข ้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร? 

A : วิธีการโอนหน่วยลงทนุ  

 ผูโ้อนจะตอ้งมายืนคาํขอโอนหน่วยลงทนุดว้ยตนเองทีสาํนกังานนายทะเบียนหน่วยลงทนุ หรอืสาํนกังานผูส้นบัสนนุการขายหรอื
รบัซือคืนทีเปิดบญัชีกองทนุไว ้

 ผูโ้อนจะตอ้งเสียคา่ธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทนุตามทีระบไุวใ้นหนงัสือชีชวนสว่นโครงการ 

 ในกรณีทีผูโ้อนมีใบหน่วยลงทนุและตอ้งการโอนหน่วยลงทนุ ผูโ้อนจะตอ้งนาํส่งใบหน่วยลงทนุคืนใหแ้ก่นายทะเบียนหน่วยลงทนุ
เพือทาํการโอนหน่วยลงทุนในระบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scrip less) หากผู้รบัโอนต้องการได้ใบหน่วยลงทุน จะต้องยืนเรือง 
การขอใหอ้อกใบหน่วยลงทนุ ซงึนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะดาํเนินการโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ
ใหผู้โ้อนและผูร้บัโอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วนัทาํการ นับแต่วนัขอโอนหน่วยลงทุน โดยคาํขอโอนหน่วยลงทุนตอ้งถูกตอ้งและ
ครบถว้น ทงันี ผูร้บัโอนหน่วยลงทนุจะใชสิ้ทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุ ไดต้่อเมือนายทะเบียนหน่วยลงทนุดาํเนินการโอนหน่วยลงทนุ
เรยีบรอ้ยแลว้ 
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ขอ้จาํกดัการโอนหน่วยลงทนุ   

 บรษัิทจดัการกองทนุรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจาํนาํหน่วยลงทนุ ในกรณีทีการ
ถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จาํกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กียวกับขอ้จาํกัด
การถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ทีของบรษัิทจดัการ 

 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะไม่โอนหน่วยลงทุนของกองทนุกบัหรือเพือประโยชนข์องบุคคลอเมริกนั (U.S. Person) และ/หรือ
ไอรแ์ลนด ์และ/หรือ บุคคลทีมีสญัชาติ (Nationality) อเมรกินัและ/หรือไอรแ์ลนด ์และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกา (U.S. Citizen) 
และ/หรือไอรแ์ลนด ์และ/หรอืประเทศอืนทบีรษัิทจดัการกาํหนดเพิมเติมในภายหลงั และ/หรือมีถินฐานและ/หรือทีอยู่อืน และ/หรือ
มีบัญชี อยู่ในสหรฐัอเมริกา และ/หรือไอรแ์ลนด  ์และ/หรือประเทศอืนทีบริษัทจัดการกาํหนดเพิมเติมในภายหลัง หรือบุคคล 
ซึงโดยปกติมีถินทีอยู่ในสหรฐัอเมริกาและ/หรือไอรแ์ลนด  ์และ/หรือประเทศอืนทีบริษัทจัดการกาํหนดเพิมเติมในภายหลัง  
และ/หรือ เป็นบุคคลทีเกียวข้องกับสหรฐัอเมริกา และ/หรือไอรแ์ลนด์ และ/หรือประเทศอืนทีบริษัทจัดการกาํหนดเพิมเติม 
ในภายหลงั รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและบรษัิทหรือหา้งหุน้ส่วนซึงจดัใหมี้ขึนและดาํเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมรกิา 
บรษัิทจดัการจึงขอสงวนสิทธิในการทีจะไม่โอนหน่วยลงทนุของกองทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มใหก้บับุคคลทีกล่าวมาขา้งตน้ 
โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้ 

 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะไม่รบัหรือปฏิเสธคาํสงัการโอนหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดทีทาํใหบ้ริษัทจดัการ
และหรือกองทนุภายใตบ้รษัิทจดัการมีความเสียงทางกฎหมาย ความเสียงดา้นภาษี หรือความเสียงอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบักฎหมาย 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) และหรอืกฎหมายอืนทงัในและตา่งประเทศทีมีลกัษณะเดียวกนั 

(รายละเอียดเพิมเติมในรายละเอียดโครงการขอ้ 13) 

Q : ทา่นจะทราบข้อมูลเกียวกับมูลค่าทร ัพยส์ินสุทธ ิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและร ับซ ือคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด? 

A : ท่านสามารถติดตามมลูคา่หน่วยลงทนุไดท้กุวนัทาํการ จากช่องทางใดช่องทางหนงึหรอืหลายช่องทางดงัตอ่ไปนี 

) เว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ https://am.kkpfg.com และ/หรอื  
) ระบบเผยแพรข่อ้มลูมลูคา่หน่วยลงทนุทีจดัขนึโดยสมาคม (NAV Center)  

 

สิทธ ิของผู้ถอืหน่วย 

Q : กองทุนนีมีการออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธ ิในหน่วยลงทุนหร ือไม่? อย่างไร? 

A : ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครงัแรก : ผูถื้อหน่วยทีลงทุนจะไดร้บัเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในการลงทุน
ภายใน 15 วนัทาํการนบัแตว่นัสินสดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยครงัแรก 

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครงัถัดไป : บริษัทจัดการจะดาํเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วนัทาํการ นับแต่วนัทาํการซือขายหรือสบัเปลียนหน่วยลงทุน และจะส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อ
หน่วยลงทนุ 
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Q : ผู้ถอืหน่วยอาจถูกจาํกัดสิทธ ิในเร ืองใดบ้าง ภายใต้เงอืนไขอย่างไร? 

A : ผูถื้อหน่วยอาจจะถูกจาํกัดสิทธิออกเสียง ในกรณีทีผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จาํกัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ 
จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเกินดังกล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว 
มีผูถื้อหน่วยลงทนุเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทนุดงักลา่วไดเ้ต็มตามจาํนวนทีถืออยู่ 

ทงันี หลกัเกณฑเ์กียวกบัขอ้จาํกัดในการใชสิ้ทธิออกเสียงและขอ้ยกเวน้ จะเป็นไปตามประกาศ และ/หรือ กฎหมายอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง 
และ/หรอืประกาศทีมีการแกไ้ขเพิมเติมในอนาคต 

Q :  มีข ้อจาํกัดในการถอืหน่วยลงทุนหร ือไม่ ? 

A :    หลกัเกณฑเ์กียวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทนุ และ/หรือขอ้จาํกดัในการใชสิ้ทธิออกเสียง จะเป็นไปตาม ประกาศ และ/หรือกฎหมาย
อืน ๆ ทีเกียวขอ้ง และ/หรอืประกาศทีมีการแกไ้ขเพิมเติมในอนาคต 

Q : ช่องทางและวิธ ีการทผีู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธ ิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธ ิออกเสียง
ของบร ิษัทจัดการกองทุนรวมเพมิเตมิ 

A : ผูถื้อหน่วยสามารถตรวจดแูนวทางในการใชสิ้ทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิ้ทธิออกเสียง ไดท้ี https://am.kkpfg.com 

Q : หากทา่นต้องการร ้องเร ียนจะทาํได้อย่างไร  ? 

A : 1) ติดตอ่บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เกียรตินาคินภทัร จาํกดั  
 ทีมการตลาดและพฒันาช่องทาง โทรศพัท ์0-2305-9800 หรอื 

 ) สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศพัท ์0-2263-6000 หรือ 

 3) ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุ (ธนาคารสแตนดารด์ ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน)) โทรศพัท ์0-2724-4000 

การระงับข ้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี 

Q : การระบุภมูิลาํเนาในประเทศไทย เพอืการวางทร ัพยส์าํหร ับผู้ถอืหน่วยลงทุนท ุกรายทไีม่มภีมู ิลาํเนาในประเทศไทย? 

A : ในกรณีทีผูถื้อหน่วยลงทนุไม่มีภมิูลาํเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอืน บรษัิทจดัการกองทนุรวมจะอา้งอิงทีอยู่ของบรษัิท
จดัการกองทนุรวมเป็นภมิูลาํเนาเพือการวางทรพัยใ์นกรณีทตีอ้งมีการวางทรพัย ์
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Q : บุคคลใดทเีกียวข ้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม ? 

A : บคุคลทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินการของกองทนุรวม มีดงันี 

 ข ้อมูลบร ิษัทจัดการ  : 
 

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เกียรตินาคินภทัร จาํกดั 
ชนั 19 อาคารเมืองไทย-ภทัร คอมเพลก็ซ ์อาคารเอ 
เลขที 252/25 ถนนรชัดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง  
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท ์0-2305-9800  โทรสาร 0-2305-9803-4 

 ดัชนีชวีัดการตอ่ต้านคอรร์ ัปชัน  ไดร้บัการรบัรอง CAC1 
 มูลค่าทร ัพยส์ินสุทธ ิกองทุนรวม

ภายใต้การบร ิหารจัดการ  : 
(ณ วนัที 28 กมุภาพนัธ ์ 5) 

105,019,480,405.22 บาท  

 จาํนวนกองทนุรวมทงัหมด
ภายใต้การบร ิหารจัดการ  : 
(ณ วนัที 28 กมุภาพนัธ ์ 5) 

42 กองทนุ  

 รายชือกรรมการและผู้บร ิหาร  : 
1) คณะกรรมการบริษัท ได้แก่ 

 
คณุอภินนัท ์เกลียวปฏินนท ์  
คณุยทุธพล ลาภละมลู   
คณุพิพฒัน ์เหลืองนฤมิตชยั  
คณุกลุนนัท ์ซานไทโว 
คณุอนกุลู ปิติชยัชาญ 

 
(ประธานกรรมการ) 
(กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ) 
(กรรมการ) 
(กรรมการ) 
(กรรมการ) 

2) คณะผูบ้ริหาร ได้แก่ 
 

คณุยทุธพล ลาภละมลู 
คณุอลิสา กมัพลพนัธ ์
คณุจติุมาส ศิวะมาศ 
คณุทิพวลัย ์เอียมโอภาส 
คณุจิราภรณ ์ภาคสโุพธิ 
คณุกษิดิษ ทองปลิว 

(กรรมการผูจ้ดัการ) 
(ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายจดัการลงทนุ) 
(ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ทีม Research)   
(ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหนา้ฝ่ายพฒันาธุรกิจ) 
(ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายปฏิบติัการกองทนุ) 
(ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายบรหิารความเสียง) 

 รายชือคณะกรรมการการลงทุน  : 

 

คณุยทุธพล ลาภละมลู 
คณุอลิสา กมัพลพนัธ ์
คณุจติุมาส ศิวะมาศ 
คณุอชัพร ศิรธินะวฒัน ์
คณุสรุาช เซที 
คณุธนทัฐา วชัรานกุรู        
คณุลกัษณช์นก สงวนรกัศกัดิ 
คณุรฐัพล ขตัติยะสวุงศ ์

(กรรมการผูจ้ดัการ) 
(ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายจดัการลงทนุ) 
 (ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ  ทีม Research)  
(ผูอ้าํนวยการอาวโุส ทีมบรหิารกองทนุตราสารทนุ) 
(ผูอ้าํนวยการอาวโุส  ทีมบรหิารกองทนุตราสารทนุ) 
(ผูอ้าํนวยการ ทีม Fund Specialist) 
(ผูอ้าํนวยการ ทีมบรหิารกองทนุตราสารตา่งประเทศ) 
(ผูอ้าํนวยการ ทีมบรหิารกองทนุตราสารหนี) 

 
1 CAC : โครงการแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) 
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คณุสทุิน แซโ่งว้                 (ผูอ้านวยการอาวโุส ทีมบรหิารกองทนุตราสารทนุ) 

 รายชือผู้จ ัดการกองทุน  : 
1) คณุลกัษณช์นก สงวนรกัศกัดิ

(ผูจ้ดัการกองทนุหลกั) 

o ประวัตกิารศึกษา 

 

- ปรญิญาโท  MSc Finance (International 
Program) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีBBA มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- CFA Level 1 
 o ประสบการณก์ารทาํงาน 

 

- ผูจ้ดัการกองทนุ  บลจ.เกียรตินาคินภทัร จาํกดั  
สายงานจดัการลงทนุ 

- อดีตผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส  
บลจ. เอเชียเวลท ์จาํกดั ฝ่ายลงทนุ  

- อดีตผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส   
บลจ. ธนชาต จาํกดั ฝ่ายลงทนุ 

- อดีตผูจ้ดัการกองทนุ   
บลจ. เกียรตินาคิน จาํกดั ฝ่ายลงทนุ 

- อดีตผูจ้ดัการกองทนุ   
บลจ. เอ็มเอฟซี จาํกดั (มหาชน) ฝ่ายลงทนุ 

 o หน้าทคีวามร ับผิดชอบ 

 

- บรหิารและจดัการกองทนุรวมตา่งประเทศ  
และสินทรพัยท์างเลือก 

- วิเคราะหห์ลกัทรพัยท์ีจะลงทนุ 
2) คณุศภุฤกษ ์วิรยิะก่อกิจกลุ, CFA 

(ผูจ้ดัการกองทนุหลกั) 

o ประวัตกิารศึกษา 

 

- ปรญิญาโท  MS Finance จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- CFA Charterholder 
 o ประสบการณก์ารทาํงาน 

 

- ผูจ้ดัการกองทนุ สายงานจดัการลงทนุ  
บลจ.เกียรตินาคินภทัร จาํกดั  

- อดีตผูช้่วยผูจ้ดัการกองทนุ   
สายงานจดัการลงทนุ บลจ.ภทัร จาํกดั  

- อดีตเจา้หนา้ทีบรหิารความเสียงอาวโุส  
ฝ่ายบรหิารความเสียงองคก์ร  
บรษัิท ทิสโก ้ไฟแนนเชียลกรุป๊ จาํกดั (มหาชน)   

 o หน้าทคีวามร ับผิดชอบ 

 

- บรหิารและจดัการกองทนุรวมตราสารทนุ 
และสญัญาซือขายลว่งหนา้ 

- บรหิารและจดัการกองทนุสว่นบคุคล  
ตราสารทนุและสญัญาซือขายล่วงหนา้ 

3) คณุอญัชญั ชฤูกษธ์เศรษฐ์ 
(ผูจ้ดัการกองทนุหลกั) 

o ประวัตกิารศึกษา 

 
- ปรญิญาโท MS Finance จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
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 o ประสบการณก์ารทาํงาน 

 

- ผูจ้ดัการกองทนุ  สายงานจดัการลงทนุ  
บลจ.เกียรตินาคินภทัร จาํกดั  

- อดีตผูช้่วยผูจ้ดัการกองทนุ  
สายงานจดัการลงทนุ บลจ. ภทัร จาํกดั  

 o หน้าทคีวามร ับผิดชอบ 

 

- บรหิารและจดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
และกองทนุรวมตราสารทางเลือก 

- วิเคราะหห์ลกัทรพัยท์ีจะลงทนุ 
4) คณุอชัพร ศิรธินะวฒัน ์

(ผูจ้ดัการกองทนุหลกั) 

o ประวัตกิารศึกษา 

 
- ปรญิญาโท  MSC in Finance and 

Management, University of Exeter 

 o ประสบการณก์ารทาํงาน  

 

- ผูจ้ดัการกองทนุ สายงานจดัการลงทนุ  
บลจ.เกียรตินาคินภทัร จาํกดั 

- อดีตผูจ้ดัการกองทนุ สายงานจดัการลงทนุ  
บลจ. เอ็มเอฟซี จาํกดั (มหาชน)  

 o หน้าทคีวามร ับผิดชอบ 

 

- บรหิารและจดัการกองทนุรวมตราสารทนุ 

วิเคราะหห์ลกัทรพัยท์ีจะลงทนุ 

5) คณุณิชนนัทน ์จงสวสัดิ 
(ผูจ้ดัการกองทนุหลกั) 

o ประวัตกิารศึกษา 
 

- ปรญิญาโท Master of Management in 
Finance มหาวิทยาลยัมหิดล 

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 o ประสบการณก์ารทาํงาน 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุ สายงานจดัการลงทนุ 
บลจ.เกียรตินาคินภทัร จาํกดั 

- อดีตผูช้่วยผูจ้ดัการ Dealer บลจ.บวัหลวง จาํกดั 

- อดีต Fund Account ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 
(มหาชน) 

 o หน้าทคีวามร ับผิดชอบ 
 

- บรหิารและจดัการกองทนุรวมต่างประเทศ และ
สินทรพัยท์างเลือก 

- วิเคราะหห์ลกัทรพัยท์ีจะลงทนุ 
6) คณุสรุาช เซที, CFA 

(ผูจ้ดัการกองทนุรอง) 

o ประวัตกิารศึกษา 

 

- ปรญิญาโท MBA มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- CFA charterholder 
 o ประสบการณก์ารทาํงาน 

 

- ผูจ้ดัการกองทนุ สายงานจดัการลงทนุ  
บลจ.เกียรตินาคินภทัร จาํกดั 

- อดีตนกัวิเคราะห ์บรษัิท เอไอ เอ จาํกดั 
 o หน้าทคีวามร ับผิดชอบ 

 

- บรหิารและจดัการกองทนุรวมตราสารทนุ 

- วิเคราะหห์ลกัทรพัยท์ีจะลงทนุ 
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7) คณุสทุิน แซโ่งว้, CFA 
(ผูจ้ดัการกองทนุรอง) 

o ประวัตกิารศึกษา 

 

- ปรญิญาโท MBA, The University of Chicago 
Graduate School of Business 

- CFA charterholder 
 o ประสบการณก์ารทาํงาน 

 

- ผูจ้ดัการกองทนุ สายงานจดัการลงทนุ  
บลจ.เกียรตินาคินภทัร จาํกดั  

- อดีตผูจ้ดัการกองทนุ  
บลจ. เมยแ์บงค ์(ประเทศไทย) 

 o หน้าทคีวามร ับผิดชอบ 

 

- บรหิารและจดัการกองทนุรวมตราสารทนุ 

- วิเคราะหห์ลกัทรพัยท์ีจะลงทนุ 
8) คณุเศรษฐา ปวีณอภิชาต 

(ผูจ้ดัการกองทนุรอง) 

o ประวัตกิารศึกษา 

 

- ปรญิญาโท MBA, National Institute of 
Development Administration (NIDA) 

- CFA level 1 
 o ประสบการณก์ารทาํงาน 

 

- ผูจ้ดัการกองทนุ สายงานจดัการลงทนุ  
บลจ.เกียรตินาคินภทัร จาํกดั  

- อดีตผูจ้ดัการกองทนุ  
บลจ. เอ็มเอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

 o หน้าทคีวามร ับผิดชอบ - บรหิารและจดัการกองทนุรวมตราสารทนุ 

- วิเคราะหห์ลกัทรพัยท์ีจะลงทนุ 
9) คณุยทุธพล ลาภละมลู , CFA 

(ผูจ้ดัการกองทนุรอง) 
ประวัตกิารศึกษา - Bachelor of Science in Business 

Administration, California State University, 
Los Angeles 

 o ประสบการณก์ารทาํงาน 

 
- อดีตผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หวัหนา้ฝ่ายกองทนุ
สว่นบคุคล สายงานบรหิารเงินลงทนุ บล. ภทัร 
จาํกดั (มหาชน) 

 o หน้าทคีวามร ับผิดชอบ 

 
- บรหิารและจดัการกองทนุรวมหมวดอตุสาหกรรม
อสงัหารมิทรพัย ์กองทนุรวมตราสารทนุ 

10) คณุอลิสา  กมัพลพนัธ ์
(ผูจ้ดัการกองทนุรอง) 

o ประวัตกิารศึกษา - ปรญิญาโท MBA major Finance , Drexel 
University 

 o ประสบการณก์ารทาํงาน 

 

- ผูจ้ดัการกองทนุ สายงานจดัการลงทนุ  
บลจ.เกียรตินาคินภทัร จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทนุสว่นบคุคล สายงานจดัการลงทนุ 
บล. ภทัร จาํกดั (มหาชน) 

- อดีตผูจ้ดัการกองทนุ สายงานจดัการลงทนุ  
บลจ. ยโูอบี (ไทย) จาํกดั 

- อดีตผูจ้ดัการกองทนุ บลจ. เอ็ม เอฟ ซี จาํกดั 
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(มหาชน) สายงานจดัการลงทนุ 

 o หน้าทคีวามร ับผิดชอบ 
 

- บรหิารและจดัการกองทนุรวมตราสารแห่งทนุ 
- วิเคราะหห์ลกัทรพัยท์ีจะลงทนุ 

11) คณุภมิูพงษ ์ภมรบตุร 
(ผูจ้ดัการกองทนุรอง) 

o ประวัตกิารศึกษา 
 

- ปรญิญาโท MSc Finance จฬุาลงกรณ ์
มหาวิทยาลยั 

- ปรญิญาตร ีวิศวกรรมเครอืงกล จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 o ประสบการณก์ารทาํงาน 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุ สายงานจดัการลงทนุ 
บลจ. เกียรตินาคินภทัร จาํกดั  

- อดีตผูช้่วยผูจ้ดัการกองทนุ สายงานจดัการลงทนุ 
บลจ. เกียรตินาคินภทัร 

- อดีตเจา้หนา้ทีอาวโุส ฝ่ายบรหิารสินทรพัย ์บมจ. 
ผลิตไฟฟ้า 

 o หน้าทคีวามร ับผิดชอบ 
 

- บรหิารและจดัการกองทนุรวมตราสารทนุ 
- วิเคราะหห์ลกัทรพัยท์ีจะลงทนุ 

12)  คณุรฐัพล ขตัติยะสวุงศ,์  
CFA, FRM 
(ผูจ้ดัการสภาพคลอ่ง) 

o ประวัตกิารศึกษา 

 

- ปรญิญาโท Investment Management, Cass 
Business School 

- ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- CFA Charterholder 
- Certified FRM 

 o ประสบการณก์ารทาํงาน 

 

- ผูอ้าํนวยการงานลงทนุตราสารหนี  
บลจ.เกียรตินาคินภทัร จาํกดั 

- อดีตผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส บลจ.ทหารไทย จาํกดั 
- อดีตผูจ้ดัการลงทนุ ฝ่ายบรหิารเงิน 
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

 o หน้าทคีวามร ับผิดชอบ 

 

- บรหิารและจดัการกองทนุรวมตราสารหนี 
- ลงทนุในสญัญาซือขายลว่งหนา้อตัราดอกเบีย
และอตัราแลกเปลียน 

13) คณุชวณฐั ไพศาลวงศดี์ 
(ผูจ้ดัการสภาพคลอ่ง) 

o ประวัตกิารศึกษา 

 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจบณัฑิต สาขาการเงิน 
วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล 

- CFA Level 1 

 o ประสบการณก์ารทาํงาน 

 

- ผูจ้ดัการกองทนุ สายงานจดัการลงทนุ  
บลจ.เกียรตินาคินภทัร จาํกดั 
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- อดีตผูช้่วยผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี           
สายงานจดัการลงทนุ บลจ. ทหารไทย จาํกดั      

 o หน้าทคีวามร ับผิดชอบ 

 

- บรหิารและจดัการกองทนุรวมตลาดเงิน 
และกองทนุรวมตราสารหนี 

- ลงทนุในสญัญาซือขายลว่งหนา้เพือปอ้งกนั 
ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน 

- วิเคราะหเ์ครดิตของตราสารทีจะลงทนุ 
 

  
รายชือผู้สนับสนุนการขายหร ือร ับซ ือคืนหน่วยลงทุน  

 ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน)      โทรศพัท ์: - -  

 บรษัิทหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน)      โทรศพัท ์: - -  

 บรษัิทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   โทรศพัท ์: - -  

 บรษัิทหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจาํกดั (มหาชน)     โทรศพัท ์: - - , 0-2659-7384  

 บรษัิทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั   โทรศพัท ์: - -  

 บรษัิทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกดั   โทรศพัท ์: -2846-8649 

 บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จาํกดั (มหาชน)    โทรศพัท ์: -2646-9650 

 บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟินนัซา่ จาํกดั      โทรศพัท ์: - - , 0-2697-3878 

 บรษัิทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   โทรศพัท ์: - -  

 บรษัิทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน)   โทรศพัท ์: - -  

 บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จาํกดั        โทรศพัท ์: - -  

 บรษัิทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน)    โทรศพัท ์: - -   

 บรษัิทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน)   โทรศพัท ์: -2638-5000, 0-2287-6000  

 บรษัิทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั      โทรศพัท ์: - - , 0-2949-1126-28 

 บรษัิท แอ๊ดวานซ ์ไลฟ์ ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน)   โทรศพัท ์: - - , 0-2648-3500 

 บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอเชีย เวลท ์จาํกดั   โทรศพัท ์: -2680-5000 

 บรษัิทหลกัทรพัย ์พาย จาํกดั (มหาชน)      โทรศพัท ์: - -  

 บรษัิทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจิก จาํกดั โทรศพัท ์: 0-2861-5508 

 บรษัิท เจนเนอราลี ประกนัชีวิต (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน)  โทรศพัท ์:  

 บรษัิทหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที จาํกดั (มหาชน)    โทรศพัท ์: - -  

 บรษัิทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั      โทรศพัท ์: - -  

 บรษัิทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน)     โทรศพัท ์: - -  

 บรษัิทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จาํกดั    โทรศพัท ์: 0-2026-5100 

 บรษัิท หลกัทรพัยก์สิกรไทย จาํกดั (มหาชน)     โทรศพัท ์: - - , 0-2345-0000 
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 บรษัิท เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน)     โทรศพัท ์: 0-2274-9400, 0-2276-1025 

 บรษัิทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จาํกดั โทรศพัท ์:  

 บรษัิทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือขายหน่วยลงทนุ เทรเชอรสิต ์จาํกดั โทรศพัท ์: - -  

 บรษัิทหลกัทรพัย ์สยามเวลธ ์จาํกดั      โทรศพัท ์: - -  

และ/หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืนหน่วยลงทนุทีบรษัิทจดัการแตง่ตงั รวมถึงช่องทางการบรกิารอืนทีบรษัิทจดัการกาํหนด  
เวน้แต่บรษัิทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอืน บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะไม่รบัเปิดบญัชีกองทนุ เพือเป็นลกูคา้ในความดแูลของ

บรษัิทจดัการเพิมเติมตงัแต่วนัทาํการทีบรษัิทจดัการกาํหนด โดยบรษัิทจดัการจะเปิดเผยการไม่รบัเปิดบญัชีกองทนุขา้งตน้ ในหนงัสือชีชวน 
หรือผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ หรือติดประกาศทีสาํนกังานผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือคืน และ/หรือตามวิธีการอืนใดทีบริษัทจดัการ
กาํหนด ทังนี ผู้ถือหน่วยลงทุนทีได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันทีบริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิมเติม  
สามารถทาํธุรกรรมกบับรษัิทจดัการไดต้ามปกติ 

Q : ใครเป็นผู้ด ูแลปร ับปรุงรายชือผู้ถอืหน่วยลงทุนเพอืใหก้ารชาํระเงนิและจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถอืหน่วยเป็นไป 
อย่างถูกต้อง? 

A : บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เกียรตินาคินภทัร จาํกดั ในฐานะนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
 โทรศพัท ์0-2305-9800 โทรสาร 0-2305-9803-4 

Q : ใครเป็นผู้เก ็บร ักษาทร ัพยส์ินและดูแลบร ิษัทจัดการใหป้ฏบิัตติามข ้อกาํหนดการลงทุนทตีกลงไว้ ? 

A :  ธนาคารสแตนดารด์ ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
  โทรศพัท ์: - -    
  ทงันี นอกจากผูด้แูลผลประโยชน ์มีหนา้ทีตามทีกาํหนดในสญัญาแตง่ตงัแลว้ ผูด้แูลผลประโยชนย์งัมีหนา้ทีตามกฎหมาย 

ในการรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุดว้ย 

Q : ใครเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงนิของกองทุนรวมททีา่นลงทนุ  ? 

A : นายอนสุรณ ์เกียรติกงัวาฬไกล  นางขวญัใจ เกียรติกงัวาฬไกล  นายสาธิต เกียรติกงัวาฬไกล และนาย ประสิทธิพร เกษามา 
 บรษัิท เอเอสวี แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จาํกดั  

47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์0-2294-8504, 0-2264-8587 โทรสาร 0-2294-2345 

ช่องทางทผีู้ลงท ุนสามารถทราบข้อมูลเพมิเตมิเกียวกับกองทุนรวมนี 

Q : ผู้ลงท ุนสามารถทราบข้อมูลเพมิเตมิเกียวกับกองทุนจากช่องทางใด ? 
A : 1.  บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เกียรตินาคินภทัร จาํกดั  
  ทีมการตลาดและพฒันาช่องทาง โทรศพัท ์0-2305-9800 
 2.  เว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ https://am.kkpfg.com 
 3.  ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืนหน่วยลงทนุทีไดร้บัการแตง่ตงั 
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 มีบุคคลหร ือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินข ้อจาํกัดการถอืหน่วยลงทุนทปีรากฏขึนแล้วในปัจจุบันหร ือไม  ่

 ณ วนัที  กมุภาพนัธ ์ 5  ไม่มีบคุคลหรอืกลุ่มบคุคลใดถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทนุ 
ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบรายงานการถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทนุของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใดไดท้างเว็บไซต์
ของบรษัิทจดัการที https://am.kkpfg.com 

 

 

ความเสียงในการลงทุนของกองทุนรวมและการบร ิหารจัดการความเสียง  

กองทุนนีเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ทีเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุน
เดียว คือ Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund  (กองทนุหลกั) ดงันนั จงึมีความเสียงทีเกียวขอ้งกบักองทนุหลกัเช่น 

ความเสียงจากการกระจุกตัวในการลงทุน  (Concentration risk)  
กองทนุหลกัเป็นกองทนุทีเนน้ลงทนุในตราสารทนุหรือตราสารทีเกียวขอ้งกบัตราสารทนุของบรษัิททีดาํเนินธุรกิจเกียวกบัโครงการ

สาธารณูปโภคพืนฐาน (Infrastructure Companies)  จึงมีความเสียงจากการกระจุกตัวในการลงทุน (Concentration risk) และมีความ
เสียงสงูกว่า รวมถึงมีความผนัผวนทีมากกว่ากองทนุทีมีการกระจายการลงทนุในหลกัทรพัยห์ลากหลายกลุ่มอตุสาหกรรม ตวัอย่างเช่น ผล
การดาํเนินงานของหุ้นตัวหนึง ๆ ใน portfolio ของกองทุนหลักอาจจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนหลักไดม้ากกว่า 
เมือเปรยีบเทียบกบักองทนุอืนทีมีการกระจายการลงทนุทีมากกวา่กองทนุหลกั 

ความเสียงทเีกียวข ้องกับบร ิษัททดีาํเนินธุรกิจเกียวกับโครงการสาธารณูปโภคพนืฐาน  (Infrastructure Companies)  
เนืองจากกองทนุหลกัเป็นกองทนุทีเนน้ลงทนุในตราสารทนุหรือตราสารทีเกียวขอ้งกบัตราสารทนุของบรษัิททีดาํเนินธุรกิจเกียวกบั

โครงการสาธารณูปโภคพืนฐาน (Infrastructure Companies) โดยสามารถกระจายการลงทุนไดท้ัวโลก กองทุนหลกัจึงมีการกระจายการ
ลงทุนนอ้ยกว่ากองทุนอืน ๆ ทีมีการลงทุนในหลักทรพัยข์องบริษัทในอุตสาหกรรม/ธุรกิจทีแตกต่างหลากหลาย ปัจจัยลบทางเศรษฐกิจ 
การเมือง กฎระเบียบต่ออุตสาหกรรมนี อาจส่งผลกระทบในทางลบกับหลกัทรพัยแ์ละตราสารของบริษัททีดาํเนินธุรกิจเกียวกับโครงการ
สาธารณูปโภคพืนฐาน (Infrastructure Companies)ได้มากกว่าหลักทรพัย์ในอุตสาหกรรมอืน ธุรกิจและการประกอบการของบริษัท 
ทีดาํเนินธุรกิจเกียวกบัโครงการสาธารณูปโภคพืนฐาน (Infrastructure Companies) เหล่านี อาจไดร้บัผลกระทบในทางลบจากหลายปัจจยั
ทีสง่ผลรา้ยตอ่อตุสาหกรรมนี ซงึรวมถึงการเพมิขนึของตน้ทนุคา่ใชจ้่าย การแข่งขนั กฎระเบียบ และปัจจยัอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง  

ความเสียงจากการบร ิหารเช ิงรุก (Active Management Risk) 

ผูจ้ัดการกองทุนหลักจะคดัเลือกหลักทรพัยท์ีกองทุนหลกัจะลงทุน โดยจะไม่ใช่การลงทุนในหลกัทรพัยท์ีถูกกาํหนดไวแ้ลว้ เช่น  
การลงทุนในหลักทรพัยต์ามดัชนีมาตรฐาน (Index) ดังนัน ผลการดาํเนินงานของกองทุนหลกัอาจตาํกว่าการลงทุนรูปแบบอืน ซึงอาจมี
สาเหตุมาจากรูปแบบ/วิธีการบริหารจัดการ และมุมมองการลงทุนระยะยาวกว่าของผู้จัดการกองทุนเกียวกับมูลค่าของหลักทรัพย ์
ทีกองทนุหลกัลงทนุ 
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ความเสียงเกียวกับสภาพคล่อง (Liquidity Risks) 

หลกัทรพัยบ์างตวัทีกองทุนหลกัลงทนุ โดยเฉพาะหลกัทรพัยข์องบริษัททีมีมลูค่าตลาดขนาดเล็ก หลกัทรพัยก์ลุ่มนีอาจมีปริมาณ
การซือขายตาํ ซงึอาจทาํใหจ้าํเป็นตอ้งขายในราคาทีตาํกวา่ราคาตลาดปัจจบุนั หรอืตอ้งทยอยขายในจาํนวนนอ้ย ๆ โดยยืดระยะเวลาการทาํ
รายการขายใหย้าวขนึ  

ความเสียงเกียวกับเศรษฐกิจโลกและสภาวะตลาด (Global Economic and Market Conditions) 

ผูจ้ดัการกองทนุหลกัอาจลงทนุในสกลุเงินและหลกัทรพัยท์ีซือขายอยู่ในตลาดต่าง ๆ ทวัโลก  ซงึรวมถึงตลาดประเทศเกิดใหม่หรือ
ตลาดประเทศกาํลงัพฒันา (Emerging or developing markets) บางประเทศในกลุ่มประเทศเหล่านีมีระบบการปกครองทีควบคมุเขม้งวด
จากหน่วยงานของรฐับาล การลงทนุในประเทศกลุ่มนีจึงมีความเสียงเฉพาะเขา้มาเกียวขอ้ง ซงึเป็นความเสียงทีโดยทวัไปไม่มีในการลงทนุ
ในสกุลเงินหรือหลักทรัพย์ของประเทศทีพัฒนาแล้ว  เช่น  ความเสียงทีเกียวกับดุลการค้า/ส่วนต่างระหว่างมูลค่าสินค้าออกกับ 
มูลค่าสินคา้เขา้ของประเทศนัน ๆ (Trade balances and imbalances) นโยบายทางเศรษฐกิจ ผลกระทบทางลบจากความผันผวนของ
อตัราแลกเปลียน มาตรการของรฐัในการควบคมุการแลกเปลียนเงินตรา ภาษีหกั ณ ทีจ่าย การควบคมุเพดานการโอนเงินหรือทรพัยสิ์นออก 
นโยบายของรฐัทีเกียวกับการโอนทรพัยสิ์นมาเป็นของรฐั (Nationalisation) ปัญหาทางการเมือง การเวนคืนทรพัยสิ์น (Expropriation)  
เรียกเก็บภาษีสาํหรบัผูมี้รายไดสู้ง (Confiscatory taxation) ความไม่มันคงทางสังคม เศรษฐกิจหรือการเมือง ปัจจัยความเสียงเหล่านี 
อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อระดบัราคา ความผนัผวน และสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีกองทุนหลกัลงทนุ นอกจากนี ความผนัผวนหรือ
การขาดสภาพคลอ่งทีไม่ไดค้าดการณไ์วอ้าจสง่ผลในทางลบตอ่กาํไรของกองทนุหลกั หรอือาจทาํใหก้องทนุหลกัขาดทนุได ้

ระบบเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มนีจะแตกตา่งกนัในแง่มมุต่าง ๆ เช่น อตัราการเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Gross 
domestic product) อัตราเงินเฟ้อ การเสือมค่า/อ่อนค่าของสกุลเงิน (Currency depreciation) การนําทรัพย์สินไปลงทุนต่อ (Asset 
reinvestment) การพึงตนเองทางทรพัยากรธรรมชาติ (Resource self-sufficiency) สถานะของดุลการชาํระเงิน (Balance of payments) 
ยิงไปกว่านนัระบบเศรษฐกิจของบางประเทศในกลุ่มนีพึงพาการคา้ระหว่างประเทศสงูมาก จึงอาจไดร้บัผลกระทบในทางลบจากการกีดกนั
ทางการคา้ การควบคุมการแลกเปลียนเงินตรา มาตรการเกียวกับค่าเงิน และปัจจยัหรือการต่อรองอืน ๆ จากประเทศคู่คา้ เศรษฐกิจของ
ประเทศในกลุ่มนีบางประเทศอาจจะพึงพาอตุสาหกรรม/ธุรกิจเพียงไม่กีประเภทจึงอาจจะไดร้บัผลกระทบในทางลบหากมีการเปลียนแปลง
เงือนไขทางการคา้ และอาจจะมีระดบัภาระหนีทีสงูหรอืเงินเฟ้อสงูได ้

ความ เสีย ง เกีย วกับ ความผัน ผ วน ข อ งอ ัต ร าแ ลก เป ลียน เงิน ต ร าต่างป ร ะเท ศ  (Exchange Rate Fluctuations; Currency 
Considerations) 

ทรพัยสิ์นของกองทุนหลักมักจะลงทุนในสกุลเงินทีไม่ใช่สกุลเงินฐาน (Base currency) ของกองทุนหลัก กองทุนหลักจะไดร้บั
ผลตอบแทนและเงินตน้จากการลงทุนในสกุลเงินของประเทศนัน ๆ (Local currency) ดังนัน หากกองทุนหลักไม่ไดป้้องกันความเสียง 
อตัราแลกเปลียนไว ้การเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียนอาจส่งผลกระทบต่อมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทนุหลกัรวมถึงส่งผลต่อการประเมิน
ราคาทางบัญชีของทรพัยสิ์นทีกองทุนหลักลงทุนไวท้าํให้เพิมขึนหรือลดลงได้ ทังนี สถานะอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศของ 
กองทนุหลกัจะมีการป้องกนัความเสียงส่วนใหญ่ (Substantially hedge foreign currency exposure ) ใหก้ลบัมาอยู่ในรูปสกลุเงินฐานของ
กองทุนหลกั อย่างไรก็ตาม กองทุนหลกัจะยังคงมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียนอยู่อันเนืองมาจากการเขา้ออกของเงิน (Cash flows)  
การเคลือนไหวของราคาตลาด และการใชส้กลุเงินหนงึเป็นตวัแทนของอีกสกลุเงินหนงึ (Proxy currencies) 
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รายละเอียดของกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (กองทุนหลกั) แปลมาจากหนังสือชีชวน (Prospectus) ของ
กองทุนหลัก ดังนัน ในกรณีทีมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ ์ 
ท่านสามารถดขูอ้มลูของกองทนุหลกัเพิมเติมไดท้ี https://www.lazardassetmanagement.com 
 
ความเสียงทวัไปของกองทุนเปิดเคเคพ  ีโกลบอล อินฟราสตร ัคเจอร  ์อิควิต  ีเฮดจ  ์

ประเภทของความเสียงทผีู้ลงท ุนควรทราบ การบร ิหารจัดการความเสยีง 
ความ เสียงจากกลยุท ธ ์ใน การบร ิห ารกอ งทุน แบบ เชิงรุ ก 
(Active management risk) เนืองจากกองทุนหลกัมีกลยุทธใ์นการ
บ ริห า รก อ งทุ น แ บ บ เชิ ง รุ ก   (Active management)  ดั งนั น  
จงึมีความเสียงจากการตดัสินใจลงทนุ การวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์หรือ 
กลยุทธ์การลงทุนของผูจ้ัดการกองทุนอาจทาํใหผ้ลตอบแทนของ
กองทนุไม่เป็นไปอย่างทีคาดหวงัหรอืตามทีประเมินไว ้

กองทุนจะมีการติดตามสถานการณก์ารลงทุน ผลการดาํเนินงาน 
และความเสียงของกองทนุและกองทนุหลกัอย่างสมาํเสมอ 

ความเสียงจากตลาด  (Market Risk) ความเสียงทีเกิดจากราคา
หรือผลตอบแทนของหลักทรพัย์ทีกองทุนหลักและ/หรือกองทุน
ลงทุนมีการปรับตัวเพิมขึนหรือลดลง เนืองจากภาวะเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง ตลาดทุน และตลาดเงินรวมถึงการเปลียนแปลง
ของอตัราดอกเบีย (Interest Rate Risk) เป็นตน้  

กองทุนจะมีการติดตามสถานการณก์ารลงทุน ผลการดาํเนินงาน 
และความเสียงของกองทนุหลกัอย่างสมาํเสมอ 
อีกทัง กองทุนจะทาํการวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่าง ๆ อันอาจส่งผล
กระทบต่อการปรบัตวัของราคาหรือผลตอบแทนของตราสารอืน ๆ 
ทีกองทนุลงทนุอย่างสมาํเสมอและตอ่เนือง (หากมี) 

ความเสยีงจากธุรกิจของผู้ออกตราสาร  (Business Risk)  
 ความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงความสามารถในการทาํกาํไร
ของบริษัททีกองทุนหลกัและ/หรือกองทุนลงทุน ทาํใหผู้ล้งทุนไม่ได้
รบัผลตอบแทนทีคาดหวงั เช่น ความสามารถในการชาํระหนี และ
ผลการดาํเนินงาน เป็นตน้ 

กองทุนจะมีการติดตามสถานการณก์ารลงทุน ผลการดาํเนินงาน 
และความเสียงของกองทนุหลกัอย่างสมาํเสมอ 
อีกทงั กองทุนจะทาํการวิเคราะหแ์ละติดตามผลประกอบการของ
บริษัทผู้ออกตราสารอืน ๆ ทีกองทุนลงทุน อย่างสมาํเสมอและ
ตอ่เนือง (หากมี) 

ความ เสีย งข อ งป ร ะเท ศท ีก อ งทุน ไป ลงทุน  (Country and 
Political Risk) ความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงภายในประเทศ
ทีกองทนุหลกัและ/หรือกองทนุเขา้ไปลงทนุ อาทิ การเปลียนแปลงทาง
การเมือง การเปลียนแปลงนโยบาย หรือความผันผวนของสภาวะ
เศรษฐกิจ รวมถึงข้อจํากัดทางด้านกฎหมาย และการทําธุรกรรม   
ทางการเงิน  

กองทุนจะมีการติดตามติดตามสถานการณก์ารเปลียนแปลงทาง
การเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจน
ปัจจยัพืนฐานต่าง ๆ ของประเทศทีกองทุนหลกั และ/หรือกองทุน
ลงทนุอย่างสมาํเสมอและตอ่เนือง 

ความ เสีย งจ ากข ้อ จ ํากัด ก าร น ําเ งิน ล งทุน ก ลับ ป ร ะเท ศ 
(Repatriation risk) ความเสียงทีเกิดจากทางการของประเทศที
กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนลงทุน อาจออกมาตรการในภาวะที
เกิดวิกฤตการณ์ทีไม่ปกติ ทาํให้กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนไม่
สามารถนาํเงินกลบัเขา้ประเทศ อาจส่งผลใหผู้ล้งทนุไม่ไดร้บัคืนเงิน
ตามระยะเวลาทีกาํหนด 

กองทุนจะมีการวิเคราะหแ์ละพิจารณาปัจจัยทีจะมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการนําเงินลงทุนกลับของประเทศทีเข้าลงทุน
อย่างรอบคอบ โดยจะติดตามสถานการณ์การเปลียนแปลงทาง
การเมือง ภาวะเศรษฐกิจของประเทศทีกองทุนเขา้ไปลงทุนอย่าง
ใกลช้ิด 

ความเสยีงจากอัตราแลกเปลียน  (Exchange Rate Risk)  
ความเสียงทีการลงทุนอาจประสบกับความผันผวนของอัตรา

ผูจ้ัดการกองทุนจะบริหารความเสียง โดยจะพิจารณาลงทุนหรือ  
มีไว้ซึงสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือป้องกันความ
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ประเภทของความเสียงทผีู้ลงท ุนควรทราบ การบร ิหารจัดการความเสยีง 
แลกเปลียน ทาํใหอ้ตัราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผนัผวน  หากค่า
เงินตราสกลุตา่งประเทศมีการเปลียนแปลง 

เสียงดา้นอัตราแลกเปลียนโดยไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  ของมูลค่า
เงินลงทุนในต่างประเทศ ทังนีกองทุนอาจมีความเสียงดา้นอัตรา
แลกเปลียนในส่วนทีไม่ไดท้าํการปอ้งกนัความเสียงไว ้ซงึอาจทาํให้
ผูล้งทุนมีโอกาสไดร้บัผลกาํไรหรือขาดทุนเพิมขึนหรือลดลงจาก
อตัราแลกเปลียนได ้อีกทงัการทาํธุรกรรมป้องกนัความเสียงอาจมี
ตน้ทุน ซึงทาํให้ผลตอบแทนของกองทุนรวมโดยรวมลดลงจาก
ตน้ทนุทีเพิมขนึ 

ความเสียงจากการเข ้าทาํสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivative) 
ความเสียงจากการทีราคาหลกัทรพัยท์ีตราสารอนุพันธน์ันอา้งอิง
อยู่มีราคาเคลือนไหวในทิศทางตรงกนัขา้มกบัทีคาดการณไ์ว ้ทาํให้
กองทุนรบัรูผ้ลขาดทุน เนืองจากกองทุนได้ดาํรงสถานะเปิดรับ
ความเสียง (Exposure) จากการพิจารณาลงทนุในตราสารอนพุนัธ ์
และความเสียงจากการทีราคาของตราสารอนพุนัธมี์ความผนัผวน
สูงเมือเทียบกับมูลค่าเงินลงทุน จึงทาํให้กองทุนมีโอกาสทีจะได้
กาํไรหรอืขาดทนุจากการลงทนุในตราสารอนพุนัธส์งูตามไปดว้ย 

กองทุนจะลงทุนในสญัญาซือขายล่วงหนา้เพือป้องกันความเสียง
ด้านอัตราแลกเปลียน อาจทําให้กองทุนเสียโอกาสทีจะได้รับ
ผลตอบแทนทีเพิมขึน หากอัตราแลกเปลียนไปในทิศทางตรงกัน
ขา้มกบัทีคาดการณไ์ว ้
อย่างไรก็ตามกองทุนหลักอาจมีการลงทุนในสัญญาซือขาย
ล่วงหนา้เพือเพิมประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient 
portfolio management purposes) 

ความเสียงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) ความเสียง
จากการทีกองทนุไม่สามารถไถ่ถอนหน่วยลงทนุ  ทีลงทนุไดใ้นราคา
ทีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร หรืออาจไม่ไดร้าคา
ตามทีตอ้งการ 

กองทนุจะพิจารณาคดัเลือกลงทนุในกองทนุหลกั ทีมีขนาดและสภาพ
คล่ องสูงเพี ยงพอ  โดยคํานึ งถึ งปริมาณการซือขายในกรณี 
ทีมีการไถ่ถอนภายใตส้ถานการณต์า่ง ๆ 

ความเสียงทางกฎหมาย (Legal Risk) กองทุนอาจมี ความเสียง
ทางกฎหมาย ในกรณีทีหากมีการเปลียนแปลงโครงสรา้งทางภาษี  
ทีทําให้ผู้ออกตราสาร หักภาษี  ณ  ทีจ่ายในการลงทุนเพิมขึน   
ผู้ถือหน่ วยลงทุนอาจได้ผลตอบแทนจากการลงทุนตํากว่า   
ทีคาดการณไ์ว ้นอกจากนนัในการลงทนุในต่างประเทศของกองทนุ 
กองทุนมีความเสียงเพิมเติม หากประเทศทีกองทุนเขา้ลงทุนออก
กฎเกณฑ์ทีเป็นอุปสรรคต่อผู้ออกตราสารในการส่งเงินออกนอก
ประเทศเพือคืนเงินตน้  

กองทุนจะเลือกลงทุนในกองทุนหลักในประเทศทีผูจ้ัดการกองทุน
พิจารณาแลว้วา่มีความเสียงทางกฎหมายในระดบัตาํ 

ความเสยีงทางด้านเครดติของคู่สัญญา (Counterparty Risk) 
กรณีทีกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือป้องกัน
ความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเงิน อาจมีความเสียงทางด้าน
เครดิตของบรษัิททีเป็นคู่สญัญาซือขายล่วงหนา้นนั โดยคู่สญัญาใน
การทาํธุรกรรมไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผกูพนัได ้เนืองจากมีผล
การดาํเนินงานและฐานะการเงินทีดอ้ยลง จึงขาดสภาพคล่องทีจะ
จ่ายเงินตามภาระผกูพนั 

บรษัิทจดัการจะทาํการวิเคราะหส์ถานะหรืออนัดบัความน่าเชือถือ
ของบริษัททีเป็นคู่สัญญาซือขายล่วงหน้าอย่างระมัดระวังและ
สมําเสมอ  โดยคัดเลือกคู่สัญญาทีได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชือถือในอันดับทีลงทุนได  ้(Investment grade) จากสถาบัน
การจัดอันดับความน่าเชือถือทีไดร้บัการยอมรบัจากสาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากมีการปรบัตัวในทางลบอย่างมี
นยัสาํคญั บริษัทจดัการจะพิจารณาปรบัเปลียนแผนการลงทุนให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์  ทังนี  เพือลดความเสียงจากการที
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ประเภทของความเสียงทผีู้ลงท ุนควรทราบ การบร ิหารจัดการความเสยีง 
คู่สญัญาในการทาํธุรกรรมไม่สามารถทาํตามขอ้สญัญาตามทีตก
ลงกนัไว ้

อย่างไรก็ตาม ความเสียงจากปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวขา้งตน้อาจลดลงไดบ้างส่วนจากการทีบริษัทจัดการไดติ้ดตามวิเคราะหปั์จจัยทีจะมี
ผลกระทบตอ่ระดบัราคาของตราสารอย่างสมาํเสมอและตอ่เนือง ตลอดจนเลือกลงทนุในบรษัิททีไดว้ิเคราะหแ์ลว้วา่มีปัจจยัพืนฐานดี รวมทงั
ทาํการกระจายความเสียงจากการลงทนุ 
 

ทงันี แนวทางการบร ิหารเพอืลดความเสียงดังกล่าวข ้างต้น  ข ึนอยู่ก ับการพจิารณาตัดสินใจของบร ิษัทจัดการ
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ตารางสรุปอ ัตราส่วนการลงทุน 
 
ส่วนท  ี1 : อัตราส่วนการลงทุนทคีาํนวณตามผู้ออกทร ัพยส์ินหร ือคู่สัญญา (single entity limit) 
ข ้อ  ประเภททร ัพยส์ิน  อัตราส่วน  (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จาํกดัอตัราส่วน 
2 ตราสารภาครฐัตา่งประเทศ  

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขนึไป 
  

ไม่จาํกดัอตัราส่วน 
 

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดบั investment grade แต่ตาํกวา่ 2 อนัดบัแรก ไม่เกิน 35% 
3 หน่วย CIS ตามทีระบใุนขอ้ 3.13.1 และ 3.13.2 สว่นที 2 ขอ้ 1.1 หรอืขอ้ 2.1  ไม่จาํกดัอตัราส่วน 
4 เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผูร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมีลกัษณะอย่าง

ใดอย่างหนงึดงันี 
4.1 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade  
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทงันี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารทีรฐับาลเป็นประกนั  

ไม่เกิน 20% 
(หรอืไม่เกิน 10% เมือเป็นการลงทนุใน

ตา่งประเทศหรอืผูมี้ภาระผกูพนัมีภมิูลาํเนา
อยู่ตา่งประเทศ โดยเลือกใช ้ 

credit rating แบบ national scale  
5 ตราสารทีมีลกัษณะครบถว้นดงันี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทนุ SN หรอืศกุกู ทีผูอ้อกจดัตงัขนึตาม
กฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ. ตา่งประเทศทีไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ. 
ในประเทศไทย 
5.2 เป็นตราสารทีมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนงึดงันี 
5.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบียน 
5.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทวัไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกาํหนดวนัชาํระหนี ≤ 397 วนั นบัแตว่นัทีลงทนุ และ
ไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วตอ้งเป็น
บคุคลดงันี 
5.2.3.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ย ธุรกิจสถาบนัการเงิน  
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
5.2.3.4 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั  
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
5.2.3.7 ธนาคารเพือการสง่ออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บล. 
5.3 เสนอขายในประเทศไทย  
5.4 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกาํหนดวนัชาํระหนี > 397 วนั นบัแตว่นัทีลงทนุ  

ไม่เกินอตัราดงันี แลว้แตอ่ตัราใด 
จะสงูกวา่ 
1.  10% หรอื 
2.  นาํหนกัของตราสารทีลงทนุ 

 ใน benchmark + 5% 
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ข ้อ  ประเภททร ัพยส์ิน  อัตราส่วน  (% ของ NAV) 
ตอ้งขนึทะเบียนหรอือยู่ในระบบของ regulated market 

6 ทรพัยสิ์นดงันี 
6.1 ตราสารทนุทีจดทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทนุ
ทวัไปของ SET หรอืของตลาดซือขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ (แตไ่ม่รวมถึงตราสาร
ทนุทีผูอ้อกตราสารอยู่ระหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตทุีอาจทาํใหมี้การเพิกถอนการ
เป็นหลกัทรพัยซ์ือขายใน SET  
หรอืในตลาดซือขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ)  
6.2 ตราสารทนุทีออกโดยบรษัิททีจดัตงัขนึไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรอืกฎหมาย
ตา่งประเทศ ซงึหุน้ของบรษัิทดงักลา่วซือขายในกระดานซือขายหลกัทรพัยส์าํหรบั 
ผูล้งทนุทวัไปของ SET หรอืของตลาดซือขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ (แตไ่ม่รวมถึง
บรษัิททีอยู่ระหว่างดาํเนินการแกไ้ขเหตทุีอาจทาํใหมี้การเพิกถอนหุน้ออกจากการ
ซือขายใน SET หรอืในตลาดซือขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 
6.3 หุน้ทีอยู่ในระหวา่ง IPO เพือการจดทะเบียนซือขายตาม 6.1 
6.4 ตราสารทีมีลกัษณะครบถว้นดงันี  
6.4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทนุ SN หรอืศกุกูทีผูอ้อกจดัตงัขนึตาม
กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนนัในตา่งประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตงัขนึตาม
กฎหมายตา่งประเทศ (แตไ่ม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไดร้บัอนญุาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III 
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade  
6.4.3 เป็นตราสารทีมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนงึดงันี 
6.4.3.1 ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือขายหลกัทรพัย์
ตา่งประเทศ 
6.4.3.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทวัไป โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.4.3.3 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกาํหนดวนัชาํระหนี ≤ 397 วนั นบัแตว่นัทีลงทนุ 
และไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2 ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าว
ตอ้งเป็น บคุคลดงันี 
6.4.3.3.1 บคุคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศทีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3 สถาบนัการเงินตา่งประเทศทีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบับคุคลตามขอ้ 
6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกาํหนดวนัชาํระหนี > 397 วนั นบัแตว่นัทีลงทนุ ตอ้งขนึ
ทะเบียนหรอือยู่ในระบบของ regulated market 
6.5 DW ทีมี issuer rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.6 ธุรกรรมดงันี ทีคูส่ญัญามี credit rating อยู่ในระดบั investment grade  
6.6.1 reverse repo 

 รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี แลว้แต่อตัราใด 
จะสงูกวา่ 
(1) 10% หรอื 
(2) นาํหนกัของทรพัยสิ์นทีลงทนุ 

 ใน benchmark + 5% 
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ข ้อ  ประเภททร ัพยส์ิน  อัตราส่วน  (% ของ NAV) 
6.6.2 OTC derivatives 
6.7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีมีลกัษณะครบถว้นดงันี 
6.7.1 จดทะเบียนซือขายหรอือยู่ในระหวา่ง IPO เพือการจดทะเบียนซือขายใน
กระดานซือขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทนุทวัไปของ SET หรอืของตลาดซือขาย
หลกัทรพัยต์า่งประเทศ (แตไ่ม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวทีอยูร่ะหวา่งดาํเนินการแกไ้ข
เหตทุีอาจทาํใหมี้การเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจากการซือขายใน SET หรอืใน
ตลาดซือขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ)  
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทนุทีไม่ไดมี้ลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการโครงสรา้ง
พืนฐานอสงัหารมิทรพัย ์หรอืสิทธิการเช่า แลว้แตก่รณี (diversified fund) ตาม
แนวทางทีสาํนกังานกาํหนด 
6.8 หน่วย private equity ทีจดทะเบียนซือขายหรอือยู่ใน ระหวา่ง IPO เพือการจด
ทะเบียนซือขายในกระดานซือ ขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทนุทวัไปของ SET หรอืของ
ตลาดซือขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ (แตไ่ม่รวมถึงหน่วย private equity ทีอยู่
ระหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตทีุอาจทาํใหมี้การเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจากการ
ซือขายใน SET หรอืในตลาดซือขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 
6.9 หน่วย CIS ตามทีระบใุน ขอ้ 3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นอืน 
หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอืนทีจะลงทนุ สว่นที 2 ขอ้ 1.2 หรอืขอ้ 2.2 ทจีดทะเบียน
ซือขายหรอือยู่ในระหวา่ง IPO  
เพือการจดทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทนุทวัไปของ 
SET หรอืของตลาดซือขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ (แตไ่ม่รวมถึงหน่วยดงักลา่วทีอยู่ 
ระหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตทุีอาจทาํใหมี้การเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจากการ
ซือขายใน SET หรอืในตลาดซือขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ของกองทนุทีมีลกัษณะกระจายการลงทนุใน
กิจการโครงสรา้งพืนฐาน อสงัหารมิทรพัย ์หรอืสิทธิการเช่า แลว้แตก่รณี 
(diversified fund) ตามแนวทาง 
ทีสาํนกังานกาํหนด และมีลกัษณะตาม 6.7.1 

ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

8 ทรพัยสิ์นอืนนอกเหนือจากทีระบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 
หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงันี ไม่มีขอ้กาํหนดเกียวกบั single entity limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรือคูส่ญัญา แลว้แตก่รณี 

. เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดาํเนินงานของ MF 
2. Derivatives on organized exchange 
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ส่วนท  ี  : อัตราส่วนการลงทุนทคีาํนวณตามกลุ่มกิจการ  (group limit) 
ข ้อ  ประเภททร ัพยส์ิน  อัตราส่วน  (% ของ NAV) 
1 การลงทนุในทรพัยสิ์นของบรษัิททกุบรษัิททีอยู่ในกลุม่กิจการเดียวกนัหรอืการเขา้เป็น

คูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงิน 
กบับรษัิทดงักลา่ว  
   

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนงึดงันี แลว้แต่
อตัราใดจะสงูกว่า 
(1)  25% หรอื 
(2)  นาํหนกัของทรพัยสิ์นทีลงทนุใน 
benchmark + 10%  

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงันี ไม่มีขอ้กาํหนดเกียวกบั group limit  
. เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดาํเนินงานของ MF  

2. Derivatives on organized exchange 

ส่วนท  ี : อัตราส่วนการลงทุนทคีาํนวณตามประเภททร ัพยส์ิน  (product limit) 
ข ้อ  ประเภททร ัพยส์ิน  อัตราส่วน  (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรอื P/N ทีนิติบคุคลตามกฎหมายไทย  

(ไม่รวมถึงสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้งัจ่าย หรอืคู่สญัญา 
ดงันี 
1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขนึ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรพัยสิ์นที MF ไดร้บัโอนกรรมสิทธิมาจากคูส่ญัญาตาม reverse repo หรอื 
securities lending หรอื derivatives) 

-  รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลียในรอบปี
บญัชี เวน้แตเ่ป็น MF ทีมีอายุ
โครงการ <  ปี  ใหเ้ฉลียตามรอบ
อายกุองทนุ 

-  อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ทีอายุ
กองทนุ คงเหลือ ≤ 6 เดือน  ทงันี 
เฉพาะ MF ทีมีอายโุครงการ ≥ 1 ปี  

2 
  

ทรพัยสิ์นดงันี 
2.1  B/E หรอื P/N ทีมีเงือนไขหา้มเปลียนมือแต ่MF ไดด้าํเนินการใหมี้การรบัโอนสิทธิ
เรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการทีกฎหมายกาํหนด หรอืมีเงือนไขให ้MF 
สามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได ้
2.2  SN (แตไ่ม่รวมถึง SN ซงึจดทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลกัเกณฑท์ีกาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุวา่ดว้ยการขออนญุาต
และการอนญุาตใหเ้สนอขายตราสารหนีทีออกใหม่) 
2.3  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.4  total SIP ตามขอ้  ของสว่นนี 

รวมกนัไม่เกิน 25%  

3 Reverse repo ไม่เกิน 25% 
4 Securities lending   ไม่เกิน 25% 
5 Total SIP ซงึไดแ้ก่ ทรพัยสิ์นตามขอ้  ในสว่นที  : อตัราสว่นการลงทนุทีคาํนวณ 

ตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรอืคู่สญัญา (single entity limit)  แตไ่ม่รวมถึงตราสารหนี  
รวมกนัไม่เกิน 15% 
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ข ้อ  ประเภททร ัพยส์ิน  อัตราส่วน  (% ของ NAV) 
ตราสารกึงหนีกึงทนุ SN ศกุกู หรอืตราสาร Basel III ทีมีลกัษณะครบถว้นดงันี 

.   มีลกัษณะตาม . .  และ . .  ของขอ้  ส่วนที : อตัราสว่นการลงทนุทีคาํนวณ
ตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรอืคู่สญัญา (single entity limit) 

.   มี credit rating อยู่ในระดบัตาํกวา่ investment grade หรอืไม่มี credit rating 
6. derivatives ดงันี   

6.1  การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ทีมีวตัถปุระสงค ์เพือการลดความเสียง (hedging)  ไม่เกินมลูคา่ความเสียงทีมีอยู่  
6.   การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ทีมิใช่เพือการลดความเสียง (non-hedging) global exposure limit 

6.2.1  กรณี MF ไม่มีการลงทนุแบบ
ซบัซอ้น จาํกดั net exposure ทีเกิด
จาก การลงทนุใน derivatives โดยตอ้ง 
ไม่เกิน % ของ NAV 
(รายละเอียดของการคาํนวณ ให้
พิจารณาตามหลกัเกณฑท์ีสาํนกังาน
ประกาศกาํหนด) 

หมายเหต ุ: สาํหรบัการลงทนุในเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดาํเนินงานของ MF ไม่มีขอ้กาํหนดเกียวกบั product limit 

ส่วนท  ี  : อัตราส่วนการลงทุนทคีาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทลีงท ุน  (concentration limit) 
ข ้อ  ประเภททร ัพยส์ิน  อัตราส่วน   
 1 หุน้ของบรษัิทรายใดรายหนงึ ทกุ MF รวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัตอ้งมีจาํนวนหุน้

ของบรษัิทรวมกนั < 25% ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทงัหมดของบรษัิทนนั 

 2 ตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทนุ ตราสาร Basel III 
และศกุกูของผูอ้อกรายใดรายหนงึ  
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภาครฐัไทยหรอืตราสารหนี
ภาครฐัตา่งประเทศ) 
  

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูคา่หนีสินทางการเงิน (financial liability)*  
ของผูอ้อกตราสารรายนนั ตามทีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินสาํหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชีลา่สดุ ทงันี ในกรณีทีผูอ้อกตราสารมีหนีสินทางการเงิน 
ทีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงัไม่ปรากฏ 
ในงบการเงินลา่สดุ บลจ. อาจนาํมลูคา่หนีสินทางการเงินดงักล่าวมารวม
กบัมลูคา่หนีสินทางการเงินตามงบการเงินลา่สดุดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหนีสิน
ทางการเงินนนัจะตอ้งเป็นขอ้มลูทีมีการเผยแพรเ่ป็นการทวัไป  
และในกรณีทีผูอ้อกตราสารไม่มีหนีสินทางการเงินตามทีเปิดเผยไว ้
ในงบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ**ใหใ้ชอ้ตัราสว่นไม่เกิน  
1 ใน 3ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นีของผูอ้อกรายนนั
เป็นรายครงั เวน้แตใ่นกรณีทีผูอ้อกตราสารไดมี้การยืนแบบ filing  
ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้ิจารณา 
เป็นรายโครงการ 
  

  หมายเหต:ุ *หนีสินทางการเงิน (financial liability) ใหพ้ิจารณาตาม
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ข ้อ  ประเภททร ัพยส์ิน  อัตราส่วน   
มาตรฐานการบญัชีทีผูอ้อกตราสารดงักลา่วไดจ้ดัทาํงบการเงินตาม
มาตรฐานการบญัชีนนั โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกาํหนด
โดยคณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายวา่ดว้ยวิชาชีพ
บญัชี หรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเป็นทียอมรบัในระดบัสากล 
เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรอื United 
States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 
**รวมถึงกรณียงัไม่ครบกาํหนดการจดัทาํงบการเงินในครงัแรก 
ของผูอ้อกตราสาร 

    2.2 ในกรณีทีกองทนุลงทนุในตราสารตามขอ้นีโดยเป็นตราสารทีออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดบัตาํกวา่ investment grade หรอื 
ไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทนุเพือกองทนุภายใตก้ารจดัการของ บลจ. 
รายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขาย 
ตราสารดงักลา่วเป็นรายครงั เวน้แตก่รณีทีผูอ้อกตราสารไดมี้การยืนแบบ 
filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้ิจารณา
เป็นรายโครงการ (อตัราสว่นตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารทีออกโดย
บคุคลดงันี  
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
แห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพือการสง่ออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศทีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศทีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบับคุคลตาม  
(1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนงึ - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS ทงัหมดของ MF หรอื  
กองทนุ CIS ตา่งประเทศ ทีออกหน่วยนนั  
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทนุดงันี  
(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุทีมีลกัษณะครบถว้นดงันี โดยไดร้บั
ความเห็นชอบจากสาํนกังาน 
(1.1) มีขนาดเล็ก  
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ข ้อ  ประเภททร ัพยส์ิน  อัตราส่วน   
(1.2) จดัตงัขนึใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี  
(1.3) เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง  
(2) การลงทนุในหน่วยลงทนุของ MF อืนที บลจ. เดียวกนัเป็นผูร้บัผิดชอบ
ในการดาํเนินการ  

 4 หน่วย infra ของกองทนุใด 
กองทนุหนงึ 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย infra ทงัหมดของกองทนุ infra  
ทีออกหน่วยนนั เวน้แตเ่ป็นหน่วย infra ของกองทนุทีมีลกัษณะครบถว้นดงันี 
โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน 
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จดัตงัขนึใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง 

 5 หน่วย property ของกองทนุใด 
กองทนุหนงึ 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย property ทงัหมดของกองทนุ property  
ทีออกหน่วยนนั เวน้แตเ่ป็นหน่วย property ของกองทนุทีมีลกัษณะครบถว้น
ดงันี โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน 
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จดัตงัขนึใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง 

 6 หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย private equity ทงัหมดของกองทนุ private 
equity  

ทงันี การคาํนวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและอตัราสว่นการลงทนุ ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุว่าดว้ยการ
ลงทนุของกองทนุ และ/หรอื ทีแกไ้ขเพิมเติม  
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทเีร ียกเก็บจากผู้ซ ือ  หร ือผู้ถอืหน่วยลงทุน  หร ือกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทเีร ียกเก็บจากกองทุนรวม ,2 (ร ้อยละต่อปีของมูลค่าทร ัพยส์ินของกองทุน) 

รายการทเีร ียกเก็บ อัตราตามโครงการ2 
เร ียกเกบ็จร ิงรอบปี2 เร ียกเกบ็จร ิงรอบปี2 

12 มี.ค. 63 – 28 ก.พ . 64 1 มี.ค. 64 – 28 ก.พ. 65 
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายรวมทงัหมดท ี
ประมาณการได  ้
KKP GINFRAEQ-H ไม่เกิน 4.8150 

1.171 1.206 

KKP GINFRAEQ-H-F 0.135 0.139 

1.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management 
Fee)3 
KKP GINFRAEQ-H 

ไม่เกิน 2.6750 
1.036 1.067 

KKP GINFRAEQ-H-F ไม่มี ไม่มี 

1.2 คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee 
Fee) 
KKP GINFRAEQ-H 

ไม่เกิน  0.1070 
0.031 0.032 

KKP GINFRAEQ-H-F 0.031 0.032 

1.3 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
(Registrar Fee) 
KKP GINFRAEQ-H 

ไม่เกิน  0.5350 
0.104 0.107 

KKP GINFRAEQ-H-F 0.104 0.107 

1.4 คา่ธรรมเนียมทีปรกึษาการลงทนุ (Advisory 
Fee) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

1.5 คา่ใชจ้่ายในการจดัใหมี้ผูป้ระกนั ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายรวมทงัหมดท ี
ประมาณการไมไ่ด้ 

ตามทจี่ายจร ิง 0.010 0.007 

2.1 คา่ใชจ้่ายอืน ๆ เช่น คา่จดัตอ้งกองทนุ  
คา่ประกาศหนงัสือพิมพ ์คา่ธรรมเนียมธนาคาร  
คา่จดัพิมพเ์อกสารสาํหรบักองทนุ คา่ธรรมเนียม
วิชาชีพ เป็นตน้  

ตามทีจ่ายจรงิ 0.010 0.007 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายทงัหมด 
KKP GINFRAEQ-H ตามทจี่ายจร ิง 

1.181 1. 213 

KKP GINFRAEQ-H-F 0.145 0.146 

ค่าใช ้จ่ายในการซ ือขายหลักทร ัพย  ์ ตามทจี่ายจร ิง ไม่มี ไม่มี 
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ค่าธรรมเนียมทเีร ียกเก็บจากผู้สังซ ือหร ือผู้ถอืหน่วยลงทุน ,4 (ร ้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
 

รายการทเีร ียกเก็บ อัตราตามโครงการ  
เร ียกเก็บจร ิงรอบปี 

12 มี.ค. 3 – 28 ก.พ. 4 
เร ียกเก็บจร ิงรอบปี2 

1 มี.ค. 64 – 28 ก.พ . 65 
. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  

(Front-end Fee) 
KKP GINFRAEQ-H 

ไม่เกิน 2.0000 
0.375 0.375 

KKP GINFRAEQ-H-F N/A ยกเวน้ 
. คา่ธรรมเนียมการรบัซือคืนหน่วยลงทนุ 

(Back-end Fee) 
KKP GINFRAEQ-H 

ไม่เกิน 2.0000 
ยกเวน้ ยกเวน้ 

KKP GINFRAEQ-H-F N/A ยกเวน้ 

. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ 
(Switching Fee) 

  
 

-  กรณีเป็นกองทนุปลายทาง (Switching In) 
KKP GINFRAEQ-H ไม่เกิน 2.0000 

 
0.375 0.375 

KKP GINFRAEQ-H-F N/A ยกเวน้ 
-  กรณีเป็นกองทนุตน้ทาง (Switching Out) 
KKP GINFRAEQ-H ไม่เกิน 2.0000 ไม่เกิน 2.0000 ยกเวน้ 

KKP GINFRAEQ-H-F N/A ยกเวน้ 

. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 50 บาท ตอ่ 1 รายการ 50 บาท ตอ่ 1 รายการ 50 บาท ตอ่ 1 รายการ 
 

1 การคาํนวณค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเรียกเก็บจากกองทนุรวมทีคิดเป็นอตัรารอ้ยละของมลูค่าทรพัยสิ์น บริษัทจดัการจะคาํนวณจาก
มูลค่าทรพัยสิ์นทังหมดหักดว้ยมูลค่าหนีสินทังหมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ ทีเกิดขนึในวนัทาํการนนั 

2 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเรียกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้งัซือหรือผูถื้อหน่วยลงทนุ เป็นอตัราทีรวมภาษีมลูค่าเพิมแลว้ ทงันี ในกรณีที
อตัราภาษีมลูค่าเพิม หรือภาษีอืนใดมีการเปลียนแปลง บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการปรบัปรุงอตัราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทงัหมด 
ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงดงักลา่ว 

3 ค่าใชจ้่ายอืน ทีแตล่ะรายการมีมลูค่าไม่เกินรอ้ยละ 0.01 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ  ในกรณีคา่ใชจ้่ายตามขอ้ 2 ของตารางค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่ายทีเรียกเก็บจากกองทนุรวม มีรายการค่าใชจ้่ายใด ๆ ทีมีมลูค่าตงัแต่รอ้ยละ 0.01 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิขึนไป บริษัทจดัการจะ
เปิดเผยค่าธรรมเนียมดงักล่าว แยกเป็นรายการต่างหากในตาราง โดยจะแสดงรายการไวก่้อนค่าใชจ้่ายอืน ๆ และรายการใด ๆ ทีมีมลูค่า
น้อยกว่ารอ้ยละ 0.01 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ บริษัทจัดการจะรวมค่าใชจ้่ายดังกล่าวไวเ้ป็นรายการค่าใชจ้่ายอืน ๆ และแสดงไวเ้ป็น
รายการสดุทา้ย 

4 บริษัทจดัการอาจคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวกับผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั โดยบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบผ่านทางเว็บไซตข์อง
บรษัิทจดัการ และ/หรอืปิดประกาศทีสาํนกังานของบรษัิทจดัการ 

หมายเหต ุ 
1)  คา่ใชจ้่ายอืน ๆ ทีเรยีกเก็บจากกองทนุรวม ดงัรายละเอียดเพิมเติมตามหนงัสือชีชวนสว่นขอ้มลูโครงการและขอ้ผกูพนั ขอ้ 15.2.6 
2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการทีจะปรบัเพิมอัตราค่าธรรมเนียมดงักล่าวขา้งตน้โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขเพิมเติมโครงการ

จดัการในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมดงักล่าว หรอืค่าใชจ้่าย ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี ทงันี เป็นไปตามทีระบุ
ไวใ้นรายละเอียดโครงการ หรอืตามหลกัเกณฑท์ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 
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ข ้อมูลเพมิเตมิในกรณีทบีร ิษัทจัดการเปิดใหบ้ร ิการทเีกียวข ้องกับกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุน  (Unit-Linked Life Policy) 
บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิทีจะใหบ้ริการทีเกียวขอ้งกับกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) ในอนาคต  

โดยบรษัิทจดัการจะแจง้และ/หรือประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ก่อนการเรมิใหบ้รกิาร โดยติดประกาศดงักล่าวทีสาํนกังานของ
บรษัิทจดัการ หรอื ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืน (ถา้มี) และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ   

บรษัิทประกนัชีวิตอาจจะใชว้ิธีการซือขายหน่วยลงทนุแบบไม่เปิดเผยชือผูถื้อหน่วยลงทนุ (omnibus account) 
ผูล้งทนุสามารถซือหน่วยลงทนุของกองทนุนีควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต หรือทีเรียกว่ากรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุไดภ้ายหลงั 

การเสนอขายครงัแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตวัแทนหรือนายหนา้ประกนัชีวิตทีบริษัทประกันชีวิตกาํหนด ทงันี การซือขาย
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกําหนด  และวิ ธีปฏิบัติทีแตกต่างไปจากการซือขายกองทุนเพียงอย่างเดียว  
ผู้ลงทุนทีซือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ 
การลงทนุก่อนตดัสินใจ  

บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะยกเลิกการใหบ้รกิารทีเกียวขอ้งกบักรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุ (Unit-Linked Life Policy) หรือ
แก้ไขเปลียนแปลงเงือนไขรายละเอียด โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมและถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผู้ถือ 
หน่วยลงทนุทงัปวงแลว้  ทงันี บรษัิทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุผูล้งทนุทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั โดยติดประกาศ ณ สาํนกังาน
ของบรษัิทจดัการและบรษัิทประกนัชีวิต  หรอืในเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ 

ข ้อกาํหนดเกียวกับการซ ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชีวิตมี ดังนี 

(1) มูลค่าข ันต ําของการสังซ ือหน่วยลงทุน  มูลค่าข ันตาํของการขายคืนหน่วยลงทุน  มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข ันต ํา 
และจาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข ันตาํ:  

เนืองจากแบบประกันชีวิตควบการลงทุน มีส่วนทีเกียวขอ้งกรมธรรมป์ระกัน  ทีผู้ลงทุนสามารถใชสิ้ทธิตามกรมธรรมป์ระกันได ้ 
เช่น  การเวนคืนกรมธรรม ์และมีสิทธิในการสงัซือหน่วยลงทนุ เลือกสดัส่วนการลงทนุแต่ละกองทนุ การขอสบัเปลียนกองทนุระหวา่งสญัญา  
ซึงแบบประกันชีวิตควบการลงทุนนีมีค่าใชจ้่ายทีเกียวขอ้งกับกรมธรรมป์ระกันชีวิต เช่น ค่าการประกันภัย เป็นตน้ ดังนัน การสังซือขาย 
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเรืองมูลค่าขันตาํของการสังซือหน่วยลงทุน มูลค่าขันตาํของการสังขายคืน  
จาํนวนหน่วยลงทุนขันตาํของการสังขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันตาํ และจาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันตาํ  
ซึงอาจแตกต่างจากการซือขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้งทุนทีซือกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุนสามารถศึกษาขอ้กาํหนด
ดงักลา่วได ้ตามเงือนไขทีระบไุวใ้นกรมธรรม ์และ/หรอื เอกสารประกอบการขายทีจดัทาํโดยบรษัิทประกนัชีวิต 

 

(2) การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชีวิต : 

ผูล้งทุนสามารถซือหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตวัแทนหรือ
นายหนา้ประกนัทีไดร้บัอนญุาตเสนอขายแบบประกนัควบการลงทนุทีบรษัิทประกนัชีวิตกาํหนด โดยสามารถชาํระเป็นเงินสด แคชเชียรเ์ช็ค 
หรือเช็คส่วนบุคคล ทีสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหกับญัชีเดียวกนักบัธนาคารทีบริษัทประกนัชีวิตกาํหนด หรือวิธีอืนทีบริษัทประกนัชีวิต
กาํหนด  ทงันี บรษัิทประกนัชีวิตอาจกาํหนดมลูค่าขนัตาํในการสงัซือหน่วยลงทนุ วนัและเวลาทาํการในการสงัซือหน่วยลงทนุ วิธีการในการ
สงัซือ วิธีการชาํระเงินเพิมเติม ตามทีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกันชีวิต และ/หรือเอกสารการเสนอขายทีผูล้งทุนไดร้บัจากบริษัทประกันชีวิต 
โดยระยะเวลาในการสังซือจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนทีกําหนดไว้ในโครงการกองทุน โดยคําสัง 
ซือหน่วยลงทุนจะมีผลเมือบริษัทจัดการไดร้บัเอกสารและได้รบัชาํระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว  และเมือรายการสังซือ 
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หน่วยลงทุนเสร็จสินสมบูรณ์แล้ว ผู้สังซือหน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอนรายการสังซือหน่วยลงทุนได้ไม่ว่ากรณีใดทังสิน เวน้แต ่
บรษัิทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอืน ทงันี ในกรณีของการสงัซือหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

บรษัิทจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวิตอาจปฏิเสธคาํสงัซือหน่วยลงทนุของผูล้งทนุทีซือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุ หากพบว่า
คาํสังดังกล่าวหรือผู้ลงทุนเป็นบุคคลทีอาจเขา้ข่ายลักษณะการกระทาํผิดการทาํธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการรา้ย ตามกฎหมาย 
ทีเกียวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการรา้ย หรือผู้ลงทุนเข้าเงือนไขเป็นบุคคลทีบริษัทประกันชีวิตมีข้อสงวนสิทธิ 
ในการพิจารณารบัประกนั 

(3) การร ับซ ือคืนหน่วยลงทุน  : 

(3.1) ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุลงทนุผ่านบรษัิทประกนัชีวิต  
ทงันี บรษัิทประกนัชีวิตอาจกาํหนดมลูคา่ขนัตาํในการขายคืนหน่วยลงทนุ และเงือนไขในการขายคืนหน่วยลงทนุ  วนัและเวลาในการขายคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนวิธีการนาํส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิมเติมตามทีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกันชีวิตและ/หรือเอกสารการเสนอขาย 
ทีผูถื้อหน่วยลงทุนไดร้บัจากบริษัทประกนัชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบระยะเวลาทีกาํหนดไวใ้นโครงการกองทุน 
และคาํสงัขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลสมบูรณเ์มือบริษัทจดัการไดร้บัเอกสารหลกัฐานครบถว้น  และเมือรายการสงัขายคืนหน่วยลงทุนนนั
เสร็จสินสมบูรณ์แลว้ ผู้สังซือหน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอนคาํสังขายคืนหน่วยลงทุนได้ไม่ว่ากรณีใดทังสิน เวน้แต่บริษัทจัดการ 
จะอนญุาตเป็นอย่างอืน 

ทังนี ผูถื้อหน่วยลงทุนทีประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจาํนวนหน่วยลงทุนหรือวิธีอืนใด 
ทีบริษัทประกันชีวิตกาํหนด โดยใชแ้บบฟอรม์ของบริษัทประกันชีวิต ระบุจาํนวนขันตาํ ตามเงือนไขทีระบุไวใ้นกรมธรรม ์สาํหรบัผูล้งทุน 
ทีซือกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุนทีมีคาํสงัขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุใหก้ับบริษัทประกัน
ชีวิต ภายใน 5 วนัทาํการนับแต่วนัคาํนวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารบัซือคืนหน่วยลงทุน  
โดยมิใหน้บัรวมวนัหยุดทาํการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศทีมีลกัษณะในทาํนองเดียวกับธุรกิจการ
จดัการกองทนุรวม ทงันี เพือใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษัิทประกนัชีวิตมีหนา้ทีตอ้งชาํระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนทีไดร้บัจากบริษัทจัดการใหก้ับผูล้งทุนทีซือกรมธรรมป์ระกันชีวิตภายใน 5 วันทาํการนับแต่วนัคาํนวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ  
มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรือราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุ โดยมิใหน้บัรวมวนัหยดุทาํการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจ
การจดัการกองทนุต่างประเทศทีมีลกัษณะในทาํนองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวม หรือเป็นไปตามเกณฑท์ีสาํนกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานทีเกียวข้อง ประกาศกําหนด หรือทีเห็นชอบ 
ใหด้าํเนินการเป็นอย่างอืนได ้โดยมีวิธีการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึงเป็นไปตามทีบริษัทประกันชีวิตกาํหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกัน
ชีวิตควบการลงทนุ 

(3.2) การรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  บริษัทประกันชีวิตจะส่งคําสังขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นประจําทุกเดือน 
เพือนําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมในการบริหารกรมธรรม ์ 
หรือค่าธรรมเนียมอืนใด ตามอัตราทีกาํหนดในกรมธรรม ์ซึงมูลค่าในการขายคืนอาจตาํกว่ามูลค่าขันตาํทีกาํหนดในโครงการ โดยบริษัท
ประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนเป็นรายปี  ทังนี  
ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุสามารถตรวจสอบคา่ใชจ้่ายลา่สดุตามช่องทางทีบรษัิทประกนัชีวิตกาํหนด 

(4) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธ ิในหน่วยลงทุน  : 

กรณีทีผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุนสงัซือ/ขายคืนหน่วยลงทุน กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุน 
บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะเป็นผูอ้อกเอกสารรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูอ้อก 
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ใบยืนยนัการสงัซือ/ขายคืนหน่วยลงทุนใหก้ับผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุน ภายใน 15 วนัทาํการ นับตงัแต ่
วันถัดจากวันสังซือ/ขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามทีบริษัทประกันชีวิตกาํหนด ทังนี บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิ 
ทีจะไม่ออกเอกสารรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุโดยตรง 

(5) การสับเปลียนหน่วยลงทุน  : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต  
ตามจาํนวนขนัตาํจาํนวนเงินคงเหลือขนัตาํ และเงือนไขทีระบไุวใ้นกรมธรรม ์โดยสง่คาํสงัตามแบบฟอรม์ทีบรษัิทประกนัชีวิตกาํหนด 

ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุสามารถสบัเปลียนหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุ
ระหว่างกองทนุรวมภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตตามทีบรษัิทประกนัชีวิตกาํหนดไวเ้ท่านนั โดยตอ้งเป็นการทาํรายการผ่านบรษัิทประกนัชีวิต 
การสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การทีบริษัทประกนัชีวิตขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุนเปิดหนึง (กองทุนเปิดตน้ทาง) 
เพือซือหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึง (กองทนุเปิดปลายทาง) ใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุตามเงือนไขทีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 
และเอกสารการเสนอขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ด ําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง  
ซงึไดห้กัค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) เพือนาํไปชาํระค่าซือหน่วยลงทนุกองทนุเปิดปลายทาง หรอืดาํเนินการอืนใดเพือใหเ้กิด
รายการดงักลา่วใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุ 

ทงันี การดาํเนินการสบัเปลียนหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรม ์ซงึกาํหนดโดยบรษัิทประกนัชีวิต  มี 3 รูปแบบสรุปไดด้งันี 

(1) การสบัเปลียนกองทนุ คือ การสบัเปลียนจากกองทนุเปิดตน้ทางกองหนึงหรือหลายกองทนุไปกองทนุเปิดปลายทางกองหนึงหรือ
หลายกองทนุตามความประสงคข์องผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นครงัคราว 

(2) การสบัเปลียนกองทุนอตัโนมัติ คือ การสบัเปลียนกองทุนเป็นประจาํตามคาํสงัทีผูถื้อหน่วยลงทุนระบุใหมี้การขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดตน้ทางกองหนึงเพือไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึงหรือหลายกองทุนตามเงือนไขทีผู้ถือหน่วยลงทุนแสดง 
ความประสงค ์

(3) การปรบัสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลียนกองทุนโดยอัตโนมัติตามคาํสังในแบบฟอรม์ทีบริษัทประกันชีวิตกาํหนด  
ใหมี้สดัส่วนการลงทุนเป็นไปตามทีผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค ์ทงันี รูปแบบ และเงือนไขในการสบัเปลียนหน่วยลงทุนขา้งตน้
เป็นไปตามทีกาํหนดในกรมธรรม ์และเอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุน ซึงอาจเปลียนแปลงขึนอยู่กับ
บริษัทประกันชีวิตแต่ละแห่ง ซึงจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบ โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนและ/หรือผูล้งทุน 
ทีซือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุแลว้ 

บรษัิทประกนัชีวิตอาจระงบัการสบัเปลียนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชวัคราว และ/หรอืถาวร ในกรณีทีบรษัิทประกนัชีวิตเห็นวา่ไม่เป็น
ประโยชนห์รือมีผลกระทบในทางลบต่อผูถื้อหน่วยลงทนุหรือกรณีทีจาํนวนทีขายคืนหน่วยลงทนุตน้ทางตาํกว่าจาํนวนขนัตาํทีบรษัิทประกนั
ชีวิตกาํหนดในการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ 

บรษัิทประกนัชีวิตจะเป็นผูจ้ดัส่งใบยืนยนัการทาํรายการสบัเปลียนหน่วยลงทนุใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุภายใน 15 วนัทาํการ นบัแต่วนัทีได้
ดําเนินการสับเปลียนหน่วยลงทุน  หรือเป็นไปตามทีบริษัทประกันชีวิตกําหนด สําหรับกรณีการสับเปลียนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  
และการปรบัสดัส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรบัคาํสังครงัแรก และ/หรือสรุปในรายงานแสดงฐานะ
การเงินเป็นรายปี ภายใตเ้งือนไขทีบริษัทประกันชีวิตกาํหนด ทังนีผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุนสามารถ
สอบถามขอ้มลูไดต้ามช่องทางทีบรษัิทประกนัชีวิตกาํหนด 

(6) การจดัสง่เอกสารใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุ: 
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(6.1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจาํปี หรือเอกสารอืนใด ซึงบริษัทจดัการจดัส่งใหก้ับ
บรษัิทประกนัชีวิต หรือบรษัิทจดัการไดเ้ผยแพรร่ายงานหรือเอกสารอืนดงักล่าวบนเว็บไซตข์องบริษัทจดัการเพือใหบ้รษัิทประกนัชีวิตเขา้ถึง
ขอ้มลูนนัได ้และบรษัิทประกนัชีวิตจะดาํเนินการจดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุตอ่ไป 

(6.2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุ บรษัิทประกนัชีวิตจะจดัส่งรายงาน
แสดงฐานะการเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นรายปี   ทังนี ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุนสามารถตรวจสอบ
สถานะการเงินดงักล่าวตามช่องทางทีบริษัทประกันชีวิตกาํหนด หรือรอ้งขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิมเติมจากบริษัทประกันชีวิตได ้
ตามเงือนไขทีบรษัิทประกนัชีวติกาํหนด 

ทงันี บรษัิทจดัการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิทีจะไม่จดัส่งเอกสารดงักล่าวขา้งตน้ใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนั
ชีวิตควบการลงทนุโดยตรง 

 

(7) สิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ : 

ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุมีสิทธิประโยชนท์ีแตกต่างจากผูถื้อหน่วยลงทนุปกติทีซือหน่วยลงทนุของ 
กองทนุนีเพียงอย่างเดียว ทงันี ขนึอยู่กบัเงือนไขทีบรษัิทจดัการ และบรษัิทประกนัชีวิตกาํหนด ดงันี 

(7.1) ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุไม่มีสิทธิโอนเปลียนมือหน่วยลงทนุไม่วา่กรณีใดทงัสิน 

(7.2) ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุไม่มีสิทธินาํหน่วยลงทนุไปจาํนาํเป็นหลกัประกนั 

(7.3) ผูถื้อหน่วยลงทนุมีสิทธิในฐานะผูเ้อาประกนัภยัในการยกเลิกการทาํกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุภายในระยะเวลา 
15 วนัหลงัจากวนัทีไดร้บักรมธรรมจ์ากบรษัิทประกนัชีวิต โดยบรษัิทประกนัชีวิตจะเป็นผูด้าํเนินการขายหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ
ในสว่นของการลงทนุในหน่วยลงทนุ 

(7.4) สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุทีแตกต่างเมือซือหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต เนืองจากบรษัิทประกนัชีวิตจะทาํหนา้ที
เป็นตวัแทนในการรวบรวม และนาํส่งคาํสงัซือ และขายหน่วยลงทุนไปยงับริษัทจดัการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผย 
ชือทีแทจ้ริงของผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การไดร้บัขอ้มูลกองทุนอาจมีความล่าชา้กว่าไดร้บัจากบริษัทจัดการ
โดยตรง เป็นตน้ 

(7.5) สิทธิในการรบัทราบการจดัสรรเบียประกนัในการลงทนุในกองทนุรวม 

(7.6) สิทธิในการขอรบัหนงัสือชีชวนสว่นขอ้มลูโครงการจากฝ่ายขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 

(7.7) สิทธิในการไดร้บัทราบรายชือของบริษัทจัดการทุกแห่งทีรบัจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรมป์ระกันชีวิตทีเสนอขาย 
โดยบรษัิทประกนัชีวิตนนั 

(7.8) สิทธิในการรบัทราบขอ้มูลเกียวกับชือ ทีอยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทังชือ ทีอยู่ และเลขประจาํตัว 
ของฝ่ายขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 

(7.9) สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มูลเกียวกับความเสียงทีเกียวขอ้งกับหน่วยลงทุนทีไดร้บัคาํแนะนาํเพือซือหน่วยลงทุนนัน 
ตลอดจนรบัทราบคาํเตือนและคาํอธิบายเกียวกบัความเสียงของการลงทนุในหน่วยลงทนุ 
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(7.10) สิทธิในการไดร้บัขอ้เท็จจรงิทีมีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุหรอืต่อการตดัสินใจใน
การลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอยู่ในขนัตอนการดาํเนินการ เพือการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม 
เป็นตน้ 

(7.11) สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มลูเกียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เช่น ค่าธรรมเนียมหรอืผลตอบแทนทีฝ่ายขายหน่วย
ลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตอาจไดร้บัจากการซือกรมธรรม ์รวมทงัการซือหรอืขายคืนหน่วยลงทนุ เป็นตน้ 

(7.12) สิทธิในการแสดงเจตนาวา่ไม่ตอ้งการรบัการติดตอ่อีกเป็นระยะเวลา 2 ปี 

(7.13) สิทธิในการรอ้งเรยีนผ่านช่องทางการรบัเรอืงรอ้งเรยีนตามทีบรษัิทกาํหนด 

บรษัิทจดัการ และบรษัิทประกนัชีวิต ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุเพือใหส้อดคลอ้ง
กบักฎหมาย กฎระเบียบ และหรือแนวทางปฏิบติัอืนของ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 
สาํนกังาน ก.ล.ต. และหรอืหน่วยงานทีมีอาํนาจอืน 

 

(8) คา่ธรรมเนียมทีบรษัิทจดัการเรยีกเก็บจากผูล้งทนุทีซือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุ:  

คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (FRONT-END FEE) : ไม่มี  

คา่ธรรมเนียมการรบัซือคืนหน่วยลงทนุ (BACK-END FEE) : ไม่มี 

ทงันี บรษัิทประกนัชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือคา่ใชจ้่ายอืน ๆ เพิมเติมตามเงือนไขทีระบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 
ควบการลงทนุ หรอืตามทีบรษัิทประกนัชีวิตกาํหนด 

(9) อนงึ บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงเงือนไข หรอืกรณีอืนใดในการซือขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต โดยถือว่า
ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนและ/หรือผูล้งทุนทีซือกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบการลงทุนแลว้ ทังนี กรณีทีมีการเปลียนแปลง
เงือนไข บรษัิทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 15 วนั โดยติดประกาศทีทาํการของบริษัทจดัการและ/หรือบริษัท
ประกนัชีวิต หรอืเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ และแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ราบตอ่ไป 

บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะเปิดใหบ้ริการสงัซือขายสบัเปลียนหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเตอรเ์น็ตของบรษัิทจดัการสาํหรบับริษัทประกนั
ชีวิต ซึงบริษัทจดัการมอบหมายใหเ้ป็นผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืนหน่วยลงทนุ ทงันี สาํหรบัธุรกิจกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุ 
(Unit-linked Life Policy) ของบริษัทประกันชีวิตนัน  (ตามคาํจาํกัดความตามในหนังสือชีชวนส่วนโครงการนี) โดยหากจะเปิดใหบ้ริการ
ดงักล่าว  บริษัทจัดการจะแจง้และ/หรือประกาศใหท้ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัทาํการ โดยติดประกาศดงักล่าวทีสาํนักงานของบริษัท
จดัการ หรอืผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ 
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รายละเอ ียดการลงทุน  การกู้ยมืเงนิ และการก่อภาระผูกพ ัน 
 ของ กองทุนเปิดเคเคพ  ีโกลบอล อินฟราสตร ัคเจอร  ์อิควิต  ีเฮดจ  ์
 ณ วันท  ี28 กุมภาพันธ  ์2565 
 รายละเอ ียดการลงทุน 
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 รายละเอ ียดการกู้ยมืเงนิและการขายโดยมีสัญญาซือคืน  
- ไม่มี - 

 รายละเอ ียดการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า 

 

 
 รายละเอ ียดกรณีลงท ุนในตราสารหนีทมีีสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝง 

- ไม่มี - 

 รายงานสรุปจาํนวนเงนิลงทุนในตราสารหนี เงนิฝาก หร ือตราสารกึงหนีกงึทนุ 
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 รายละเอ ียดและอันดับความน่าเช ือถอืของตราสารแหง่หนี เงนิฝาก หรอืตราสารกึงหนีกึงท ุน  ทกีองทุนลงทุนหร ือมีไว้เป็น
รายตัว 
- ไม่มี - 
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คาํอธ ิบายการจัดอ ันดับตราสารของสถาบันจัดอ ันดับความน่าเช ือถอื  

สถาบันการจัดอ ันดับความน่าเชอืถอื  Tris Rating 

คาํอธ ิบายการจัดอนัดบัเครดติตราสารหนีระยะกลางและยาวมีอายุตงัแต  ่  ปีขนึไป คาํอธ ิบายการจัดอ ันดบัเครดติตราสารหนีระยะสันมอีายุตาํกว่า  ปี 

AAA อนัดับเครดิตสูงสุด มีความเสียงตาํทีสุด ผูอ้อกตราสารหนีมีความสามารถใน
การชาํระดอกเบียและคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูงสุด และไดร้บัผลกระทบนอ้ยมาก
จากการเปลียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิงแวดลอ้มอืน ๆ 

AA  มีความเสยีงตาํมาก ผูอ้อกตราสารหนีมีความสามารถในการชาํระดอกเบียและ     
 คืนเงินตน้ในเกณฑส์งูมาก แตอ่าจไดร้บัผลกระทบจากการเปลียนแปลงทาง

ธุรกิจ  
 เศรษฐกิจ และสิงแวดลอ้มอืน ๆ มากกวา่อนัดบัเครดิตทีอยู่ในระดบั AAA 
A มีความเสียงในระดบัตาํ ผูอ้อกตราสารหนีมีความสามารถในการชาํระดอกเบีย

และคืนเงินตน้ในเกณฑ์สูง แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลียนแปลงทาง
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิงแวดลอ้มอืน ๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตทีอยู่ในระดบัสงูกว่า 

BBB มีความเสียงในระดับปานกลาง ผูอ้อกตราสารหนีมีความสามารถในการชาํระ
ดอกเบียและคืนเงินตน้ในเกณฑ์ทีเพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลียน 
แปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิงแวดลอ้มอืน ๆ มากกว่า และอาจมีความ 
สามารถในการชาํระหนีอ่อนแอลงเมือเทียบกบัอนัดบัเครดิตทีอยู่ในระดบัสงูกว่า 

BB มีความเสียงในระดบัสงู ผูอ้อกตราสารหนีมีความสามารถในการชาํระดอกเบีย
และคืนเงินตน้ในเกณฑต์าํกว่าระดบัปานกลาง และจะไดร้บัผลกระทบจากการ
เปลียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิงแวดลอ้มอืน ๆ ค่อนขา้งชดัเจน ซึงอาจ
สง่ผลใหค้วามสามารถในการชาํระหนีอยู่ในเกณฑที์ไม่เพียงพอ 

B มีความเสียงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนีมีความสามารถในการชาํระ
ดอกเบียและคืนเงินตน้ในเกณฑต์าํ  และอาจจะหมดความสามารถหรือความ
ตงัใจในการชาํระหนีไดต้ามการเปลียนแปลงของสถานกาณท์างธุรกิจ เศรษฐกิจ 
และสิงแวดลอ้มอืน ๆ 

C มีความเสียงในการผิดนดัชาํระหนีสงูทีสดุ ผูอ้อกตราสารหนีไม่มีความสามารถ
ในการชาํระดอกเบียและคืนเงินต้นตามกาํหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัย
เงือนไขทีเอืออาํนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิงแวดลอ้มอืน ๆ อย่างมากจึงจะมี
ความสามารถในการชาํระหนีได ้

D เป็นระดบัทีอยู่ในสภาวะผิดนัดชาํระหนี โดยผูอ้อกตราสารหนีไม่สามารถชาํระ
ดอกเบียและคืนเงินตน้ไดต้ามกาํหนด 

 
        อันดับเครดติจาก AA ถงึ C อาจมีเคร ืองหมาย (+) หร ือลบ (-) ต่อทา้ย 
เพอืจาํแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบัเครดติภายในระดบัเดยีวกัน 

T1 ผู้ออกตราสารหนีมีสถานะทังทางด้านการตลาดและการเงินที
แข็งแกรง่ในระดบัดีมาก และนกัลงทนุจะไดร้บัความคุม้ครองจากการ
ผิดนดัชาํระหนีทีดีกว่าอนัดบัเครดิตในระดบัอืน ผูอ้อกตราสารทีไดร้บั
อันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึงมีเครืองหมาย “ + ” ด้วยจะได้รับ
ความคุม้ครองดา้นการผิดนดัชาํระหนีทีสงูยิงขนึ 

T2 ผู้ออกตราสารหนีมีสถานะทังทางด้านการตลาดและการเงินที
แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชาํระหนีระยะสันใน
ระดบัทีน่าพอใจ 

T3 ผู้ออกตราสารหนีมีความสามารถในการชาํระหนีระยะสันในระดับที
ยอมรบัได ้

T4 ผู้ออกตราสารหนีมีความสามารถในการชาํระหนีระยะสันทีค่อนข้าง
อ่อนแอ 

          อนัดับเครดิตทุกประเภททีจัดโดย Tris Rating เป็นอนัดับเครดิตตรา
สารหนีในตระกลูเงินบาท ซงึสะทอ้นความสามารถในการชาํระหนีของผูอ้อก
ตราสารโดยไม่รวมความเสียงในการเปลียนแปลงการชาํระหนีจากสกุลเงิน
บาทเป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศ 

นอกจากนี Tris Rating ยังกาํหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating 
Outlook) เพือสะทอ้นความเป็นไปไดข้องการเปลียนแปลงอนัดบัเครดิตของผู้
ออกตราสารในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดย Tris Rating จะพิจารณา
ถึงโอกาสทีจะเกิดการเปลียนแปลงของภาวะอตุสาหกรรมและสภาพแวดลอ้ม
ทางธุรกิจในอนาคตของผูอ้อกตราสารทีอาจกระทบต่อความสามารถในการ
ชําระหนี  ทังนี  แนวโน้มอันดับเครดิตทีออกให้แก่หน่วยงานหนึง ๆ จะ
เทียบเท่ากับความสามารถในการชาํระหนีของหน่วยงานนัน ๆ แนวโน้ม
อนัดบัเครดิตแบง่ออกเป็น  ระดบั ไดแ้ก่ 

Positive หมายถึง อนัดบัเครดิตอาจปรบัขนึ 
Stable หมายถึง อนัดบัเครดิตอาจไม่เปลียนแปลง 
Negative หมายถึง อนัดบัเครดิตอาจปรบัลดลง 
Developing หมายถึง อนัดบัเครดิตอาจปรบัขนึ ปรบัลดลง  

   หรอืไม่เปลียนแปลง 
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สถาบันการจัดอ ันดับความน่าเช ือถอื  Fitch Rating 
คาํอธ ิบายการจัดอ ันดบัความน่าเชอืถอืระยะยาว  

สาํหร ับประเทศไทย 
คาํอธ ิบายการจัดอ ันดบัความน่าเชอืถอืระยะสัน   

สาํหร ับประเทศไทย 

AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชือถือขันสูงสุดของอันดับความ
น่าเชือถือภายในประเทศไทยซึงกําหนดโดย Fitch โดย
อนัดบัความน่าเชือถือนีจะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชือถือ
ทีมีความเสียง “นอ้ยทีสุด” เมือเปรียบเทียบกับผูอ้อกตรา
สารหรือตราสารอืนในประเทศไทย และโดยปกติแลว้จะ
กาํหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงินทีออกหรือคาํประกันโดย
รฐับาล 

AA (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชือถือขนัสูงมากเปรียบเทียบกับผู้
ออกตราสารหรือตราสารอืนในประเทศโดยระดับความ
น่าเชือถือของตราสารทางการเงินขันนีต่างจากผูอ้อกตรา
สารหรือตราสารอืนทีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือถือขนั
สงูสดุของประเทศไทยเพียงเล็กนอ้ย     

BBB (tha) แสดงถึงระดบัความน่าเชือถือขนัปานกลางเมือเปรยีบเทียบ
กับผู้ออกตราสารอืนในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความ
เป็นไปไดม้ากกว่าการเปลียนแปลงของสถานการณ์หรือ
สภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบตอ่ความสามารถในการ
ชาํระหนีไดต้รงตามกาํหนดเวลาของตราสารทางการเงิน
เหล่านีมากกว่าตราสารหนีอืนทีไดร้บัการจัดอันดับความ
น่าเชือถือในประเภททีสงูกว่า   

BB (tha)  แสด งถึ งระดับ ค วาม น่ า เชื อ ถื อค่ อนข้า งตํา เมื อ
เปรยีบเทียบกบั 

ผูอ้อกตราสารอืนในประเทศไทย การชาํระหนีตามเงือนไข
ของตราสารเหล่านีภายในประเทศนนั ๆ มีความไม่แน่นอน
ในระดับหนึงและ ความสามารถในการชาํระหนีคืนตาม
กําหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึนตามการ
เปลียนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชือถือขันตาํอย่างมีนัยสาํคญัเมือ
เปรียบเทียบกับผูอ้อกตราสารหนีอืน ๆ ในประเทศไทยการ
ปฏิบัติตามเงือนไขของตราสารหนีและข้อผูกพันทาง
การเงินยังคงเป็นไปไดใ้นปัจจุบนั แต่ความมันคงยังจาํกัด
อยู่ในระดบัหนึงเท่านนั และความสามารถในการชาํระหนี
ตามกาํหนดอย่างต่อเนืองเท่านนั และความสามารถในการ
ชาํระหนีตามกาํหนดอย่างต่อเนืองนนั ไม่แน่นอนขึนอยู่กับ
สภาวะทีเอือตอ่การดาํเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha)  
 แสดงถึงระดับความน่าเชือถือขันตาํมากเมือเปรียบเทียบ

กับ ผู้อ อกต ราสารห รือต ราสารอื น ในป ระ เทศ ไทย
ความสามารถในการปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัทางการเงินขนึอยู่
กับสภาวะทีเอือต่อการดาํเนินธุรกิจและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว        

D (tha) อนัดบัความน่าเชือถือเหลา่นี จะถกูกาํหนดใหส้าํหรบั
องคก์รหรอืตราสารหนีซงึกาํลงัอยู่ในภาวะผิดนดัชาํระหนี 
ในปัจจบุนั        

F1 (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถขนัสงูสดุในการชาํระหนีตามเงือนไขของตราสาร
ตรงตามกําหนดเมือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอืน ๆ ใน
ประเทศไทยภายใตอ้ันดับความน่าเชือถือนีจะมอบให้สาํหรบัอันดับความ
น่าเชือถือทีมีความเสียง “นอ้ยทีสดุ” เมือเปรียบเทียบกับผูอ้อกตราสารอืนใน
ประเทศเดียวกนัและโดยปกติแลว้จะกาํหนดใหก้ับตราสารทางการเงินทีออก
หรือคาํประกันโดยรฐับาล ในกรณีทีมีระดบัความน่าเชือถือสูงเป็นพิเศษจะมี
สญัลกัษณ ์ “ + ”  แสดงไวเ้พิมเติมจากอนัดบัความน่าเชือถือทีกาํหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชาํระหนีตามเงือนไขทางการเงินตาม
กาํหนดเวลาในระดับทีน่าพอใจเมือเปรียบเทียบกับผูอ้อกตราสารหนีอืนใน
ประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชือถือดังกล่าวยังไม่อาจ
เทียบเท่ากบักรณีทีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือถือทีสงูกว่า                          

F3 (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการชาํระหนีตามเงือนไขของตราสารการเงิน
ตามกาํหนดเวลาในระดบัปานกลางเมือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอืนหรือ
ตราสารอืนในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชาํระหนี
ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึนไปตามความเปลียนแปลงในทางลบใน
ระยะสนัมากกว่าตราสารทีไดร้บัการจดัอนัดบัทีสงูกว่า           

B (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการชาํระหนีตามเงือนไขของตราสารการเงิน
ตามกาํหนดเวลาทีไม่แน่นอนเมือเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอืนในประเทศ
ไทย ความสามารถในการชาํระหนีดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึนตามการ
เปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสนั  

C (tha) แสดงถึงระดบัความสามารถในการชาํระหนีตามเงือนไขของตราสารการเงิน
ตามกาํหนดเวลาทีไม่แน่นอนสงูเมือเปรียบเทียบกับผูอ้อกตราอืนในประเทศ
ไทยความสามารถในการปฏิบติัตามขอ้ผูกพันทางการเงินขึนอยู่กับสภาวะที
เอือตอ่การดาํเนินธุรกิจและสภาพการณท์างเศรษฐกิจเท่านนั       

D (tha) แสดงถึงการผิดนดัชาํระหนีทีไดเ้กิดขนึแลว้หรอืกาํลงัจะเกิดขนึ                      
หมายเหตุประกอบการจัดอ ันดับความน่าเช ือถือ ใน ระยะยาว  ในระยะสัน  
สาํหร ับประเทศไทย 
            เครืองบ่งชีพิเศษสาํหรบัประเทศไทย “ tha ” จะถูกระบุไวต้่อจากอนัดบัความ
น่าเชือถือทกุระดบั เพือแยกความแตกต่างออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชือถือระดบั
สากล เครืองหมาย “ + ”  หรือ “ - ”  อาจจะถูกระบุไวเ้พิมเติมต่อจากอันดับความ
น่าเชือถือสาํหรบัประเทศหนึงๆ เพือแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายใน
อนัดบัความน่าเชือถือขนัหลกั ทงันี จะไม่มีการระบสุญัลกัษณ ์ต่อทา้ยดงักล่าวสาํหรบั
อนัดบัความน่าเชือถืออนัดบั “AAA (tha)” หรอือนัดบัทีตาํกว่า  “CCC (tha)”   
       สาํหรบัอนัดบัความน่าเชือถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสญัลกัษณต์่อทา้ย
ดงักลา่วสาํหรบัอนัดบัความน่าเชือถือในระยะสนั นอกเหนือจาก “F1 (tha)”  
       สัญญาณการปรบัอันดับความน่าเชือถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรบั
อนัดบัความน่าเชือถือจะถูกใชเ้พือแจง้ใหน้กัลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปไดที้จะมีการ
เปลียนแปลงอันดับความน่าเชือถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลียนแปลง
ดงักล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึงบ่งชีแนวโนม้ในการปรบั
อนัดบัความน่าเชือถือใหส้งูขึน “สญัญาณลบ” จะบ่งชีแนวโนม้ในการปรบัอนัดบัความ
น่าเชือถือใหต้าํลง หรือ “สญัญาณวิวฒัน”์  ในกรณีทีอนัดบัความน่าเชือถืออาจจะไดร้บั
การปรบัขึนปรบัลงหรือคงทีโดยปกติ สญัญาณการปรบัอนัดบัความน่าเชือถือมกัจะถูก
ระบไุวส้าํหรบัช่วงระยะเวลาสนั ๆ 
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สถาบันการจัดอ ันดับความน่าเช ือถอื  Moody’s Rating 
คาํอธ ิบายการจัดอ ันดบัความน่าเช ือถอื   
Aaa - อนัดบัคณุภาพ Aaa สว่นใหญ่มีตราสารหนีทีถกูจดัอนัดบัความน่าเชือถืออยู่ในระดบัสงูสดุ และมีความเสียงในระดบัตาํมากทีสดุทีจะถกูลดอนัดบัความน่าเชือถือลง  
Aa - อนัดบัคณุภาพ Aa สว่นใหญ่มีตราสารหนีทีถกูจดัอนัดบัความน่าเชือถืออยู่ในระดบัสงู และมีความเสยีงในระดบัตาํมากทีจะถกูลดอนัดบัความน่าเชือถือลง  
A - อนัดบัคณุภาพ A สว่นใหญ่มีตราสารหนีทีถกูพิจารณาว่ามีความน่าเชือถืออยู่ในระดบัสงูกว่าระดบัปานกลาง และมีความเสยีงในระดบัตาํทีจะถกูลดอนัดบั 
ความน่าเชือถือลง  
Baa - อนัดบัคณุภาพ Baa สว่นใหญ่มีตราสารหนีทีถกูพิจารณาว่ามีความน่าเชือถืออยู่ในระดบัปานกลาง และมีความเสียงในระดบัปานกลางทีจะถกูลดอนัดบัความ
น่าเชือถือลง และอาจมีปัจจยัพิเศษบางประการทีนาํไปสูก่ารเก็งกาํไรในตลาดได ้ 
Ba - อนัดบัคณุภาพ Ba สว่นใหญ่มีตราสารหนีทีถกูจดัอยูใ่นกลุม่ทีมีพืนฐานทีนาํไปสูก่ารเก็งกาไรในตลาดได ้และมีความเสียงในระดบัสงูพอสมควรทีจะถกูลดอนัดบั 
ความน่าเชือถือลง  
B - อนัดบัคณุภาพ B สว่นใหญ่มีตราสารหนีทีถกูพิจารณาว่าเป็นตราสารทีสรา้งการเก็งกาไรในตลาด และมีความเสยีงในระดบัสงูทีจะถกูลดอนัดบัความน่าเชือถือลง  
Caa - อนัดบัคณุภาพ Caa สว่นใหญ่มีตราสารหนีทีถกูจดัอนัดบัความน่าเชือถืออยู่ในระดบัตาํ และมีความเสียงในระดบัสงูมากทีจะถกูลดอนัดบัความน่าเชือถือลง  
Ca - อนัดบัคณุภาพ Ca สว่นใหญ่มีตราสารหนีทีสรา้งการเก็งกาํไรสงูในตลาด และมีแนวโนม้ทีจะเกิดการผิดสญัญาชาํระหนีมาก  
C - อนัดบัคณุภาพ C สว่นใหญ่มีตราสารหนีทีเกิดการผดิสญัญาชาํระหนีขนึแลว้ และมีโอกาสนอ้ยทีจะกลบัมาชาํระเงินตน้หรอืดอกเบียได ้ 
 
หมายเหต:ุ การเพิมเติมขอ้มลูในการจดัอนัดบั อาจใชเ้ลข 1, 2 และ 3 กาํกบัตอ่ทา้ยอนัดบัคณุภาพตราสารหนีตงัแตอ่นัดบั Aa ถึง Caa การกาํกบัดว้ยเลข 1 แสดงว่ามี 
ตราสารหนีประเภทอืนทีคลา้ยกนั มีอนัดบัคณุภาพสงูทีสดุในอนัดบันนั การกาํกบัดว้ยเลข 2 แสดงว่ามีตราสารหนีประเภทอืนทีคลา้ยกนั มีอนัดบัคณุภาพปานกลางใน
อนัดบันนั และการกาํกบัดว้ยเลข 3 แสดงว่ามีตราสารหนีประเภทอืนทีคลา้ยกนั มีอนัดบัคณุภาพตาํทีสดุในอนัดบันนั 

 
 

 

 อตัราสว่นหมนุเวียนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio : “PTR”) = 0.25 เท่า 
 

 ผลขาดทนุสงูสดุทีเกิดขนึจรงิของกองทนุรวมยอ้นหลงั  ปี (maximum drawdown)  

 กองทนุ KKP GINFRAEQ-H มีผลขาดทนุสงูสดุทีเกิดขนึจรงิของกองทนุรวมยอ้นหลงั 5 ปี (maximum drawdown)  
= -9.16% (ในกรณีกองทนุมีอายไุม่ถึง 5 ปี ขอ้มลู maximum drawdown จะเป็นขอ้มลูตงัแตว่นัจดทะเบียนกองทนุถึง 
วนัสินรอบระยะเวลาบญัชี)  

 

 กองทนุ KKP GINFRAEQ-H-F มีผลขาดทนุสงูสดุทีเกิดขนึจรงิของกองทนุรวมยอ้นหลงั 5 ปี (maximum drawdown)  
= -6.31% (ในกรณีกองทนุมีอายไุม่ถึง 5 ปี ขอ้มลู maximum drawdown จะเป็นขอ้มลูตงัแตว่นัจดทะเบียนกองทนุถึง 
วนัสินรอบระยะเวลาบญัชี) 
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ข ้อมูลกองทุนรวมในต่างประเทศท  ีกองทุนเปิดเคเคพ  ีโกลบอล อินฟราสตร ัคเจอร  ์อิควิต  ีเฮดจ  ์ไปลงทุน 
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ผลการดาํเนินงานของกองทนุ1 
 กองทุนเปิดเคเคพ  ีโกลบอล อินฟราสตร ัคเจอร  ์อิควิต  ีเฮดจ  ์ชนิดทวัไป (KKP GINFRAEQ-H) ณ วันท  ี 8 กุมภาพันธ  ์ 5 

มลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิ : 1,745,942,308.86 บาท 
มลูคา่หน่วยลงทนุ : 14.0461 บาทตอ่หน่วย 

 Year to 
Date 

3 เดอืน  6 เดอืน  1 ปี2 3 ปี2 5 ปี2 10 ปี2 
ตังแต่จัดตัง 
กองทุน2 

กองทนุรวม  -2.79% 3.79% 3.58% 18.79% N/A N/A N/A 18.85% 
ตวัชีวดั  -3.54% 3.27% 0.40% 12.71% N/A N/A N/A 13.35% 
ความผนัผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน2 

12.04% 11.72% 11.58% 10.15% N/A N/A N/A 17.60% 

ความผนัผวน 
ของตวัชีวดั2 

12.61% 12.74% 11.85% 10.59% N/A N/A N/A 21.71% 

ผลการดาํเนินงานตามปีปฏิทิน4,5 (%ตอ่ปี)  
 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

กองทนุรวม  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21.07% 19.35% 
ตวัชีวดั3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12.44% 17.97% 
ความผนัผวนของ
ผลการดาํเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 24.67% 9.83% 

ความผนัผวน 
ของตวัชีวดั 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 31.55% 10.10% 

1 เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจดัการลงทนุ 
2 % ตอ่ปี 
3 ตัวชีวัด : 95% ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสียงอัตราแลกเปลียนเพือคํานวณ
ผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัทีคาํนวณผลตอบแทน + 5% ดชันี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลียน 
เพือคาํนวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัทีคาํนวณผลตอบแทน 

4 หากกองทุนรวมมีผลการดาํเนินงานตังแต่วันทีจดทะเบียนทรพัยส์ินกองทุนรวมหรือวันทีเปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ  ปีปฏิทิน จะแสดงผล 
การดาํเนินงานของปีปฏิทินแรกตังแต่วันทีกองทุนรวมจดทะเบียนทรพัยส์ินกองทุนรวมหรือวันทีเปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทาํการสุดทา้ย 
ของปีปฏิทินแรก 

5 หากกองทุนรวมมีผลการดาํเนินงานในปีทีเลิกกองทุนไม่ครบ  ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดาํเนินงานของปีปฏิทินสดุทา้ยตงัแต่วนัทาํการสดุทา้ยของปีปฏิทิน
ก่อนหนา้จนถึงวนัทีเลิกกองทนุ 

หมายเหตุ :  1. ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทนุรวมไม่ไดเ้ป็นสิงยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต  
2. การลงทนุมีความเสียง ผูล้งทนุควรทาํความเขา้ใจลกัษณะสินคา้ เงือนไขผลตอบแทน และความเสียงก่อนตดัสินใจลงทนุ 
 3. จดทะเบียนจดัตงักองทนุวนัที 12 มีนาคม 2563 

  



  

 กองทนุเปิดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรคัเจอร ์อิควิตี เฮดจ ์                                             หนา้ 66 

 กองทุนเปิดเคเคพ  ีโกลบอล อินฟราสตร ัคเจอร  ์อิควิต  ีเฮดจ  ์ชนิด (KKP GINFRAEQ-H-F) ณ วันท  ี 8 กุมภาพันธ  ์ 5 

มลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิ : 3,605,563.64 บาท 
มลูคา่หน่วยลงทนุ : 14.1815 บาทตอ่หน่วย 

 Year to 
Date 

3 เดอืน  6 เดอืน  1 ปี2 3 ปี2 5 ปี2 10 ปี2 
ตังแต่จัดตัง 
กองทุน2 

กองทนุรวม  -2.62% 4.06% 4.13% 19.93% N/A N/A N/A 10.89% 
ตวัชีวดั  -3.54% 3.27% 0.40% 12.71% N/A N/A N/A 10.25% 
ความผนัผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน2 

12.04% 11.72% 11.58% 10.15% N/A N/A N/A 10.21% 

ความผนัผวน 
ของตวัชีวดั2 

12.61% 12.74% 11.85% 10.59% N/A N/A N/A 10.53% 

ผลการดาํเนินงานตามปีปฏิทิน4,5 (%ตอ่ปี)  
 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

กองทนุรวม  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2.69% 20.28% 
ตวัชีวดั3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.57% 17.97% 
ความผนัผวนของ
ผลการดาํเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10.42% 9.84% 

ความผนัผวน 
ของตวัชีวดั 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11.06% 10.10% 

1 เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจดัการลงทนุ 
2 % ตอ่ปี 
3 ตัวชีวัด : 95% ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสียงอัตราแลกเปลียนเพือคํานวณ
ผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัทีคาํนวณผลตอบแทน + 5% ดชันี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลียน 
เพือคาํนวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัทีคาํนวณผลตอบแทน 

4 หากกองทุนรวมมีผลการดาํเนินงานตังแต่วันทีจดทะเบียนทรพัยส์ินกองทุนรวมหรือวันทีเปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ  ปีปฏิทิน จะแสดงผล 
การดาํเนินงานของปีปฏิทินแรกตังแต่วันทีกองทุนรวมจดทะเบียนทรพัยส์ินกองทุนรวมหรือวันทีเปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทาํการสุดทา้ย 
ของปีปฏิทินแรก 

5 หากกองทุนรวมมีผลการดาํเนินงานในปีทีเลิกกองทุนไม่ครบ  ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดาํเนินงานของปีปฏิทินสดุทา้ยตงัแต่วนัทาํการสดุทา้ยของปีปฏิทิน
ก่อนหนา้จนถึงวนัทีเลิกกองทนุ 

หมายเหตุ :  1. ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทนุรวมไม่ไดเ้ป็นสิงยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต  
 2. การลงทนุมีความเสียง ผูล้งทนุควรทาํความเขา้ใจลกัษณะสินคา้ เงือนไขผลตอบแทน และความเสียงก่อนตดัสินใจลงทนุ 
 3. จดทะเบียนจดัตงักองทนุวนัที 12 มีนาคม 2563 (เปิดชนิดหน่วยลงทนุ ณ วนัที  พฤศจิกายน ) 

 
 

วันทรีวบรวมข ้อมูล ณ วันท  ี21 เมษายน  2565 



 

 

กองทุนเปิดเคเคพ ีโกลบอล อนิฟราสตรัคเจอร์ อคิวติ ี ้เฮดจ ์  หนา้ 1 

ขอ้มูลเก ีย่วกบัโครงการจดัการกองทนุและ 

รายละเอยีดโครงการจดัการกองทุนเปิดเคเคพ ีโกลบอล อนิฟราสตรัคเจอร์ อคิวติ ี ้เฮดจ ์

 

ค าจ ากดัความ :   

 

โครงการ หมายถงึ โครงการจัดการ กองทุนเปิดเคเคพ ีโกลบอล อนิฟราสตรัคเจอร ์อคิวติ ี ้เฮดจ ์

กองทุน/กองทุนรวม หมายถงึ กองทุนเปิดเคเคพ ีโกลบอล อนิฟราสตรัคเจอร ์อคิวติ ี ้เฮดจ ์

หน่วยลงทุน หมายถงึ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเคเคพ ีโกลบอล อนิฟราสตรัคเจอร์ อคิวติ ี ้เฮดจ ์

ชนดิหน่วยลงทุน หมายถงึ หน่วยลงทุนของกองทุนม ี2 ชนดิ คอื 

1.หน่วยลงทุนชนดิท่ัวไป (ชือ่ย่อ : KKP GINFRAEQ-H) 

2.หน่วยลงทุนชนดิ F (ชือ่ย่อ : KKP GINFRAEQ-H-F) 

บริษัทจัดการ หมายถงึ บริษัทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน เกยีรตนิาคนิภัทร จ ากัด 

กองทุนหลัก หมายถงึ กองทุนรวมต่างประเทศทีก่องทุนน าเงนิส่วนใหญ่ไปลงทุน 

ผูดู้แลผลประโยชน ์ หมายถงึ ธนาคารสแตนดารด์ ชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 

นายทะเบยีนหน่วย

ลงทุน 

หมายถงึ บริษัทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน เกยีรตนิาคนิภัทร จ ากัด 

ผูส้นับสนุนการขาย

หรือรับซือ้คนื 

หมายถงึ บุคคลธรรมดาหรอืนติบุิคคลทีบ่รษัิทจัดการมอบหมายใหท้ าหนา้ทีข่ายหรือรับ

ซือ้คนืหน่วยลงทุนแลว้แตก่รณขีองกองทุนรวม 

ผูถ้อืหน่วยลงทุน หมายถงึ ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน 

บริษัทจดทะเบยีน  หมายถงึ บริษัททีม่หีลักทรัพยท์ีไ่ดรั้บการจดทะเบยีนหรือไดรั้บอนุญาตใหท้ าการซือ้ขาย

ไดใ้นตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

ตลาดหลักทรัพย์  หมายถงึ ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

วันท าการ หมายถงึ วันเปิดท าการตามปกตขิองบรษัิทจัดการ 

วันท าการซือ้ขาย

หน่วยลงทุน  

หมายถงึ วันท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจัดการก าหนดไวใ้นรายละเอยีด

โครงการซึง่เป็นวันท าการปกตขิองบริษัทจัดการและวันท าการของกองทุนหลัก 

และ/หรือตัวแทนขายกองทุนหลัก หรือตามทีบ่รษัิทจัดการจะประกาศก าหนด

เพิม่เตมิ 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าทรัพย์สนิสทุธ ิหารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ ทัง้หมดเม ือ่

ส ิน้วันท าการทีค่ านวณ  

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ส ิน้วันท าการซือ้ขายนัน้ บวกดว้ย ค่าธรรมเนยีมการขาย

หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

ราคารับซือ้คนืหน่วย

ลงทุน  

หมายถงึ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ส ิน้วันท าการซือ้ขายนัน้ หกัดว้ย ค่าธรรมเนยีมการรับซือ้

คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

ค าเสนอซือ้ หมายถงึ ค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ของกจิการเป็นการท่ัวไปทีผู่ท้ าค าเสนอซือ้ 

ตอ้งปฏบัิตติามประกาศว่าดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการเขา้ถอื

หลักทรัพย์เพือ่ครอบง ากจิการ 

แกไ้ขราคายอ้นหลัง หมายถงึ แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถกูตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้งโดยแกไ้ข

ราคายอ้นหลังตัง้แต่วันทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้งจนถงึปัจจุบัน  

การชดเชยราคา หมายถงึ การเพิม่หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ ือ้หรือผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีม่รีาคา



 

 

กองทุนเปิดเคเคพ ีโกลบอล อนิฟราสตรัคเจอร์ อคิวติ ี ้เฮดจ ์  หนา้ 2 

หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง หรือการจ่ายเงนิซ ึง่มมีูลค่าเท่ากับส่วนตา่งของราคา

หน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้งแทนการเพิม่หรือลด

จ านวนหน่วยลงทุน  

กจิการ หมายถงึ บริษัททีม่หีลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์บริษัททีม่หีลักทรัพยซ์ ือ้

ขายในศูนย์ซ ือ้ขายหลักทรัพย์ หรือบรษัิทมหาชน จ ากัด 

กลุ่มกจิการ หมายถงึ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชทีีส่ภาวชิาชพีบัญชกี าหนด

เก ีย่วกับการจัดท างบการเงนิรวม  

สถาบันการเงนิตาม

กฎหมายไทย 

หมายถงึ สถาบันการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของสถาบันการเงนิ และ

ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

สมาคม หมายถงึ สมาคมทีเ่ก ีย่วเน ือ่งกับธุรกจิหลักทรัพยท์ีไ่ดรั้บอนุญาตและจดทะเบยีนกบั

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมวัีตถุประสงคเ์พือ่ท าการส่งเสรมิและ

พัฒนาธุรกจิหลักทรัพยป์ระเภททีเ่ก ีย่วกับการจัดการลงทุน  

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ คณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ 

ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หมายถงึ ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 

ขอ้ผูกพัน หมายถงึ ขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับริษัทจัดการกองทุนรวมตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกับบรษัิท

จัดการกองทุนรวม  

บริษัทประกันชวีติ  หมายถงึ บริษัทประกันชวีติผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิประกนัชวีติตามกฎหมายว่า

ดว้ยการประกนัชวีติ และไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลักทรัพยป์ระเภทการ

เป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย์ การคา้หลักทรัพย ์หรือการจัดจ าหน่าย

หลักทรัพย์ทีเ่ป็นหน่วยลงทุนภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย์ ซ ึง่บริษัทจัดการมอบหมายใหเ้ป็นผูส้นบัสนนุการขายหรือรับซือ้คนื

หน่วยลงทุนภายใตก้ารจัดการส าหรับกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทุน โดย

ใหห้มายความรวมถงึบุคคลอ ืน่ใดทีอ่าจด าเนนิการดังกลา่วแทนหรอืในนามของ

บริษัทประกันชวีติไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายตามกฎระเบยีบทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

กรมธรรมป์ระกันชวีติ หมายถงึ กรมธรรมป์ระกันชวีติทีไ่ดรั้บการอนุมตัจิากนายทะเบยีนส านกังานคณะกรรมการ

ก ากับและส่งเสรมิธุรกจิประกันภัย ภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยการประกนัชวีติ หรือ

หน่วยงานทีม่อี านาจ 

กรมธรรมป์ระกันชวีติ

ควบการลงทุน  

หมายถงึ กรมธรรมท์ีบ่รษัิทประกนัชวีติออกใหผู้เ้อาประกนัภัย เพือ่เป็นหลักฐานว่าผูเ้อา

ประกันภัยและบรษัิทประกนัชวีติไดม้กีารท าสัญญาประกันชวีติและสญัญาการ

ลงทุนในหน่วยลงทุน โดยมกีารตกลงว่าผูเ้อาประกันภัยจะช าระคา่เบีย้ประกนั

ชวีติใหแ้ก่บริษัทประกนัชวีติส าหรับการใหค้วามคุม้ครองต่อการมรณะ หรือการ

จ่ายเงนิเม ือ่มกีารทรงชพี และผูเ้อาประกนัจะช าระเงนิค่าหน่วยลงทุนเพือ่การ

ลงทุนในกองทุนรวมโดยผ่านบรษัิทประกันชวีติ  

ผูล้งทุนทีซ่ ือ้

กรมธรรมป์ระกันชวีติ

ควบการลงทุน 

หมายถงึ ผูล้งทุนทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติซ ึง่เบีย้ประกนัส่วนหนึง่หรือทัง้หมดน ามาลง

ทนในกองทุนรวม โดยโอกาสทีจ่ะไดรั้บผลตอบแทนในสว่นของกองทุนจะ

ขึน้อยู่กับผลการด าเนนิงานของกองทุนนัน้  

หน่วยลงทุนควบคู่ หมายถงึ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีข่ายควบคู่ไปกบัการขายกรมธรรมป์ระกันชวีติใน
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กรมธรรม ์ รูปแบบของกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทุน  

มตพิเิศษ   หมายถงึ มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่าสามในสีข่องจ านวนหน่วย

ลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ส่ง

หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มตเิสยีงขา้งมาก   หมายถงึ มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมด

ของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรือของ

จ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ส่งหนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธ ิ

ออกเสยีงลงคะแนน 

กองทุนภายใตก้าร

จัดการของบริษัท

จัดการ  

 หมายถงึ กองทุนทีอ่ยู่ภายใตก้ารบริหารจัดการของบลจ.เกยีรตนิาคนิภัทร 

 

ค าอธบิายศพัทเ์พิม่เตมิเพือ่ประกอบการอธบิายค ายอ่และความหมายของค ายอ่ รวมถงึค าศพัทท์ ีป่รากฏ 

ในหวัขอ้ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ท ีจ่ะลงทนุและอตัราส่วน 

การลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ เพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทนุรวม 
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“กลุ่มกจิการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชทีีส่ภาวชิาชพีบัญชกี าหนดให ้

จัดท างบการเงนิรวม 

“กองทุนฟ้ืนฟู” กองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคาร  

แหง่ประเทศไทย 

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมทีมุ่่งเนน้ลงทุนเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรัพยส์นิทีล่งทุนไวจ้นครบก าหนด

อายุของทรัพยส์นิ หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของ

กองทุนรวม 

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนทีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มลัีกษณะเป็นโครงการลงทุนแบบ

กลุ่ม (collective investment scheme) ทัง้น ี ้ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตัง้ในรูป

บริษัท ทรัสต ์หรือรูปอ ืน่ใด แต่ไมร่วมถงึกองทุน property และกองทุน infra ทีจั่ดตัง้

ข ึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ทีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพยส์นิทีเ่ก ีย่วขอ้งกับโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศตา่ง ๆ  ซ ึง่

ไดแ้ก่ 

1. กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละ 

ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าดว้ยทรัสตเ์พือ่ธุรกรรมในตลาดทุน 

2.กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

ซึง่มวัีตถุประสงคห์ลักในการลงทุนในลักษณะท านองเดยีวกบักองทุนรวม

โครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1. ทัง้น ี ้ไม่ว่ากองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานดังกลา่วจะจัดตัง้ใน

รูปบริษัท ทรัสต ์หรือรูปอ ืน่ใด 

“กองทุน private equity” กจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ทีอ่าจจัดตัง้ข ึน้ในรูปของบรษัิท ทรัสต ์หรือ
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รูปแบบอ ืน่ใด และมลีกัษณะของกจิการอย่างใดอย่างหนึง่ดังต่อไปนี ้

1.  กจิการเงนิร่วมลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย์ว่าดว้ยการก าหนดการจัดการเงนิทุนของกจิการเงนิร่วมลงทุนทีไ่ม่

ถอืเป็นการประกอบธุรกจิหลักทรัพยป์ระเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

2.  กจิการเงนิร่วมลงทุนตามกฎหมายตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะครบถว้นดังน ี ้

      (ก)  มวัีตถุประสงคเ์พือ่การลงทุนร่วมกนัของผูล้งทุนตัง้แต ่2 รายขึน้ไป  ทัง้น ี ้

ตอ้งมไิดเ้ป็นไปเพือ่แสวงหาประโยชนจ์ากการจัดการทรัพยส์นิส่วนตัวของบุคคลใด

หรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ  

      (ข)  มกีารมอบหมายใหบุ้คคลหนึง่บุคคลใดเป็นผูจั้ดการเงนิทุนและทรัพย์สนิที่

เกดิจากเงนิทุน 

      (ค)  มนีโยบายการลงทุนในกจิการอ ืน่ผ่านการเขา้ท าสัญญาการลงทุนในหุน้หรอื

การสนับสนุนทางการเงนิทีก่อ่ใหเ้กดิสทิธใินการไดม้าซึง่หุน้ของกจิการนัน้ใน

ภายหลัง โดยมสี่วนในการก ากบัดูแลแผนธุรกจิ การด าเนนิงานหรือการปรับปรุงการ

ด าเนนิงานหรือการด าเนนิการอ ืน่ใดในลกัษณะทีส่ะทอ้นถงึการมบีทบาทต่อการ

ด าเนนิธุรกจิของกจิการดังกล่าว 

“กองทุน property” กองทรัพย์สนิทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัอสงัหาริมทรัพยซ์ ึง่อยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่ดังน ี ้

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท์ีอ่ยู่ภายใตบั้งคับประกาศคณะกรรมการก ากับ 

ตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

2.ทรัสตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรัพยท์ีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยทรัสต์

เพือ่ธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

“การลดความเส ีย่ง” การลดความเส ีย่งทีอ่าจเกดิข ึน้จากการลงทุนโดยการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives 

ทีม่ลีักษณะครบถว้นดังน ี ้

1. ไม่มวัีตถุประสงคเ์พือ่หาผลประโยชนโ์ดยการเก็งก าไร (speculate) 

2. มผีลใหค้วามเส ีย่งในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

3. เป็นการลดความเส ีย่งท่ัวไปและความเส ีย่งเฉพาะของทรัพยส์นิทีต่อ้งการ 

ลดความเส ีย่ง 

4. สามารถลดความเส ีย่งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม 

 “เงนิฝากหรือ 

ตราสารเทยีบเท่า 

เงนิฝาก”            

ทรัพย์สนิดังน ี ้

1.  เงนิฝาก เงนิฝากอสิลามหรือตราสารอ ืน่ทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับเงนิฝาก  

2.  สลากออมทรัพยท์ีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร 

3.  สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารออมสนิ 

“เงนิฝากอสิลาม” ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลักชะรีอะฮ ์(Shariah) และมลีักษณะทีเ่ทยีบเคยีงไดก้ับ 

เงนิฝาก โดยคู่สัญญาทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูฝ้ากสามารถเรียกคนืเงนิตน้จากคูส่ัญญา

ฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูรั้บฝากไดเ้ตม็จ านวน ณ เวลาใด ๆ  

“ดัชนกีลุ่มสนิคา้โภคภัณฑ”์ ดัชนทีีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภัณฑห์ลายชนดิ 
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“ดัชนเีงนิเฟ้อ” ดัชนทีีจั่ดท าข ึน้โดยมวัีตถุประสงคเ์พือ่สะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อ 

“ตราสารก ึง่หนีก้ ึง่ทุน” ตราสารทางการเงนิทีม่เีงือ่นไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้ 

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังน ี ้

1.  ตั๋วเงนิคลัง 

2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.  

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุน้กู ้ทีก่ระทรวงการคลังหรือกองทุนฟ้ืนฟูเป็น 

ผูม้ภีาระผูกพัน 

“ตราสารภาครัฐ 

ต่างประเทศ” 

ตราสารทีม่รูีปแบบท านองเดยีวกับตราสารภาครัฐไทยทีรั่ฐบาลต่างประเทศ 

กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลตา่งประเทศ หรือองคก์าร

ระหว่างประเทศ เป็นผูอ้อกหรือผูค้ ้าประกนั แต่ไม่รวมถงึตราสารทีอ่อกโดยองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ ิน่ของประเทศนัน้ 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพือ่การนับเป็นเงนิกองทุนของสถาบันการเงนิไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ

ต่างประเทศ ทีม่กีารอา้งองิจากหลักเกณฑก์ารก ากบัดูแลสถาบันการเงนิของ Basel 

Committee on Banking Supervision (Basel III) 

“ตลาดซือ้ขาย 

หลักทรัพย์ต่างประเทศ” 

ศูนย์กลางหรือเครอืขา่ยใด ๆ  ทีจั่ดใหม้ขี ึน้เพือ่การซือ้ขายหลักทรัพยใ์นตา่งประเทศ 

โดยมลีักษณะครบถว้นดังน ี ้

1. มกีารรวบรวมค าเสนอซือ้เสนอขายหลักทรัพยจ์ากผูเ้สนอซือ้หลายรายและผูเ้สนอ

ขายหลายราย 

2. มกีารก าหนดหลักเกณฑห์รือจัดใหม้รีะบบ ซึง่ก าหนดเก ีย่วกบัวธิกีารในการซือ้ขาย

หลักทรัพย์ไวเ้ป็นการล่วงหนา้ โดยผูใ้หบ้ริการไม่อาจใชดุ้ลยพนิจิในการจัดการซือ้

ขายเป็นประการอ ืน่ และผูเ้สนอซือ้เสนอขายยนิยอมทีจ่ะผูกพัน ตามหลักเกณฑห์รือ

ระบบนัน้ 

“ธปท.” ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณชิย์ 

“บค.” บริษัทเครดติฟองซเิอร ์

“บง.” บริษัทเงนิทุน 

“บล.” บริษัทหลักทรัพย ์

“บลจ.” บล. ทีไ่ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลักทรัพยป์ระเภทการจัดการกองทุนรวม หรือ

การจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

“บริษัทจดทะเบยีน” บริษัททีม่หีลักทรัพยท์ีไ่ดรั้บการจดทะเบยีนหรือไดรั้บการอนุญาตใหท้ าการซือ้ขาย

ไดใ้น SET 

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชเีก ีย่วกบัการจัดท างบการเงนิรวมโดยพจิารณาตาม

งบการเงนิรวมทีม่กีารจัดท าและเปิดเผยล่าสุด ทัง้น ี ้หากไม่มงีบการเงนิรวมให ้

พจิารณาตามสัดส่วนการถอืหุน้ทีป่รากฏในบัญชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ล่าสุด 

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชเีก ีย่วกับการจัดท างบการเงนิรวม โดยพจิารณาตาม

งบการเงนิรวมทีม่กีารจัดท าและเปิดเผยล่าสุด ทัง้น ี ้หากไม่มงีบการเงนิรวมให ้

พจิารณาตามสัดส่วนการถอืหุน้ทีป่รากฏในบัญชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ล่าสุด 

“แบบ filing” แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลักทรัพย ์
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“ใบแสดงสทิธ ิ

ในผลประโยชน”์ 

ใบแสดงสทิธใินผลประโยชนท์ีเ่กดิจากหลักทรัพย์อา้งองิซ ึง่ก าหนดใหเ้ป็นหลักทรัพย์

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว่์าดว้ยการก าหนด

ประเภทหลักทรัพย์เพิม่เตมิ (ฉบับที ่6) 

“ผูม้ภีาระผูกพัน” ผูท้ ีม่ภีาระผูกพันในการช าระหนีต้ามตราสารทางการเงนิในฐานะผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย  

ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรือผูค้ ้าประกนั แลว้แต่กรณ ี

“ศูนย์ซ ือ้ขาย 

derivatives” 

ศูนย์ซ ือ้ขายดงัน ี ้

1. ศูนย์ซ ือ้ขาย derivatives ทีไ่ดรั้บใบอนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยสญัญาซือ้ขาย

ล่วงหนา้ 

2. ศูนย์ซ ือ้ขาย derivatives ซึง่จัดตัง้ข ึน้และใหบ้รกิารไดต้ามกฎหมายต่างประเทศ

และไดรั้บการยอมรับจากส านักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึง่ดังน ี ้ 

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใตบั้งคับประกาศคณะกรรมการก ากบั 

ตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพือ่

ผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน

บุคคล 

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพยส์นิทีเ่ก ีย่วขอ้งกับโครงสรา้งพืน้ฐานซึง่อยู่ในรูปแบบอย่างใด

อย่างหนึง่ดังน ี ้

1. กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าดว้ยทรัสตเ์พือ่ธุรกรรมในตลาดทุน 

2. กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมาย ต่างประเทศ 

ซึง่มวัีตถุประสงคห์ลักในการลงทุนในลักษณะท านองเดยีวกบักองทุนโครงสรา้ง

พืน้ฐานตาม 1. ทัง้น ี ้ไม่ว่าจะจัดตัง้ในรูปบรษัิท ทรัสต ์หรือรูปอ ืน่ใด 

“หน่วย private equity”   หน่วยของกจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) อันไดแ้ก ่หุน้ ใบทรัสต ์ตราสารหรอื

หลักฐานแสดงสทิธใินทรัพยส์นิ ของกจิการเงนิร่วมลงทุนอย่างใดอย่างหนึง่ดังน ี ้ 

ทัง้น ี ้ไม่ว่ากจิการดังกล่าวจะจัดตัง้ข ึน้ในรูปของบรษัิท ทรัสต ์หรือรูปแบบอ ืน่ใด 

1.  กจิการเงนิร่วมลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย์ว่าดว้ยการก าหนดการจัดการเงนิทุนของกจิการเงนิร่วมลงทุนทีไ่ม่

ถอืเป็นการประกอบธุรกจิหลักทรัพยป์ระเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

2.  กจิการเงนิร่วมลงทุนตามกฎหมายตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะครบถว้นดังน ี ้

      (ก)  มวัีตถุประสงคเ์พือ่การลงทุนร่วมกนัของผูล้งทุนตัง้แต ่2 รายขึน้ไป  ทัง้น ี ้

ตอ้งมไิดเ้ป็นไปเพือ่แสวงหาประโยชนจ์ากการจัดการทรัพยส์นิส่วนตัวของบุคคลใด

หรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ  

      (ข)  มกีารมอบหมายใหบุ้คคลหนึง่บุคคลใดเป็นผูจั้ดการเงนิทุนและทรัพย์สนิที่

เกดิจากเงนิทุน 

      (ค)  มนีโยบายการลงทุนในกจิการอ ืน่ผ่านการเขา้ท าสัญญาการลงทุนในหุน้หรอื

การสนับสนุนทางการเงนิทีก่อ่ใหเ้กดิสทิธใินการไดม้าซึง่หุน้ของกจิการนัน้ใน

ภายหลัง โดยมสี่วนในการก ากบัดูแลแผนธุรกจิการด าเนนิงานหรือการปรับปรุงการ
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ด าเนนิงาน หรือการด าเนนิการอ ืน่ใดในลกัษณะทีส่ะทอ้นถงึการมบีทบาทต่อการ

ด าเนนิธุรกจิของกจิการดังกล่าว 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สนิทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัอสงัหาริมทรัพยซ์ ึง่อยู่ในรูปแบบอย่างใด 

อย่างหนึง่ดังน ี ้

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท์ีอ่ยู่ภายใตบั้งคับประกาศคณะกรรมการก ากับ 

ตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

2. ทรัสตเ์พือ่การลงทุนในอสังหาริมทรัพยท์ีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยทรัสต ์

เพือ่ธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

“หุน้กูร้ะยะสัน้” หุน้กูท้ ีม่กี าหนดเวลาช าระหนีไ้ม่เกนิ 270 วันนับแต่วันทีอ่อกหุน้กู ้

“B/E” ตั๋วแลกเงนิ (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตัวชีวั้ดของกองทุน ซึง่เป็นดัชนหีรอืองคป์ระกอบของดัชนทีีม่กีารเผยแพร่ 

อย่างกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนัน้ 

“CIS operator” บุคคลดังน ี ้

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรือ 

2. ผูท้ าหนา้ทีบ่ริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน 

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนทีคู่่สญัญา 

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency) ทีไ่ดรั้บความเหน็ชอบจาก

ส านักงาน เวน้แต่ทีก่ าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที ่5 

“credit derivatives” derivatives ทีม่ลัีกษณะเป็นการเคลือ่นยา้ยความเส ีย่งดา้นเครดติของทรัพยส์นิ 

ทีไ่ดรั้บการประกนัความเส ีย่งจากคู่สญัญาฝ่ายหนึง่ไปยังคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึง่ตาม

มาตรฐานสากล โดยคู่สญัญาฝ่ายหนึง่ซ ึง่มภีาระผูกพันทีจ่ะตอ้งช าระเงนิใหแ้ก่

คู่สัญญาอกีฝ่ายหนึง่เม ือ่เกดิเหตุการณท์ีม่ผีลตอ่การช าระหนี ้(credit event) ของ

ทรัพย์สนิทีไ่ดรั้บการประกนัความเส ีย่ง จะไดรั้บผลตอบแทนหรอืคา่ธรรมเนยีมส าหรับ

การมภีาระผูกพันดังกล่าว 

“credit event”  เหตุการณท์ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัความสามารถในการช าระหนีต้ามทีร่ะบุในขอ้ตกลงของ 

ตราสารหรือสัญญา 

“credit rating” อันดับความน่าเชือ่ถอืทีจั่ดท าโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิความสามารถในการช าระ

หนีต้ามตราสารหรือสญัญา 

“currency risk” ความเส ีย่งดา้น FX 

“delta” อัตราเปรียบเทยีบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรือสญัญากับราคา underlying 

ของตราสารหรือสญัญา แลว้แต่กรณ ี

“derivatives” สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ 

“derivatives on organized 

exchange” 

derivatives ทีซ่ ือ้ขายในศูนย์ซ ือ้ขาย derivatives 

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพยห์รือตราสารทีม่กีารลงทุนทีจ่ะใชใ้นการค านวณมลูคา่

ของหลักทรัพย์หรือตราสารนัน้ 
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“DW” ใบส าคัญแสดงสทิธอินพัุนธ ์(Derivative Warrants) 

“foreign REIT” กองทรัสตห์รือกองอสังหาริมทรัพย์ทีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

ซึง่มวัีตถุประสงคห์ลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรอืในกจิการทีป่ระกอบธุรกจิ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ทัง้น ี ้ไม่ว่ากองทรัสตห์รอืกองดงักล่าวจะจัดตัง้ในรูปบริษัท 

ทรัสต ์หรือรูปอ ืน่ใด 

“FX” อัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ (Foreign Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนภูุมภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึง่ไดแ้ก่ 

ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหง่

สหภาพเมยีนมาร์ สาธารณรัฐสงัคมนยิมเวยีดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจนี 

(เฉพาะมณฑลยูนนาน)  

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกจิการ โดยการน าอตัราส่วนการลงทุนใน 

แต่ละบริษัททีอ่ยู่ในกลุ่มกจิการมาค านวณรวมกัน 

“guarantor rating” อันดับความน่าเชือ่ถอืของผูม้ภีาระผูกพันในฐานะผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรือ

ผูค้ ้าประกัน 

“international scale” มาตรฐานการจัดท า credit rating ในระดับทีใ่ชเ้ปรียบเทยีบระหว่างประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดับทีส่ามารถลงทุนได ้ 

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารตอ่ประชาชนเป็นการท่ัวไปในครัง้แรก (Initial Public Offering) 

“issue rating” อันดับความน่าเชือ่ถอืของหลักทรัพยห์รือทรัพย์สนิ 

“issuer rating” อันดับความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสารหรือคูส่ัญญา 

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจัดท า credit rating ในระดับทีใ่ชเ้ปรียบเทยีบภายในประเทศ 

“NAV” มูลค่าทรัพย์สนิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธใินทรัพยส์นิไมว่่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรอืโดยออ้มผ่าน 

การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาทีใ่หผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิอยู่กบัทรัพยส์นิ ซ ึง่เป็น

ผลใหก้องทุนมคีวามเส ีย่งในทรัพย์สนินัน้ 

“Non-retail MF” กองทุนรวมทีม่ผูีถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็นผูล้งทุนประเภทสถาบัน ซึง่อยู่ภายใต ้

บังคับของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการกองทุน

รวมเพือ่ผูล้งทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุน

ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

“notional amount” มูลค่าตามหนา้สัญญาของ derivatives 

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพยส์นิทีข่อ้ตกลงตาม credit derivatives อา้งองิถงึ 

(obligation category & obligation characteristics) 

“options” สัญญาทีม่ลัีกษณะตาม (3) ของนยิาม “สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้” ในมาตรา 3 แหง่

พระราชบัญญัตสิัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546 

“OTC derivatives” derivatives ซึง่ซ ือ้ขายนอกศูนยซ์ ือ้ขาย derivatives  
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ค าศพัท ์ ค าอธบิายศพัท ์

“P/N” ตั๋วสัญญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

“portfolio duration” อายุเฉลีย่ของทรัพยส์นิทีล่งทุน ซึง่ไดจ้ากการค านวณค่าตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพย์สนิ 

“regulated market” 

  

  

  

ศูนย์กลางทีจั่ดช่องทางการส ือ่สารระหว่างผูค้า้เพือ่ใหเ้กดิการเจรจาต่อรองซือ้ขาย

ตราสารระหว่างกันได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลูต่าง ๆ  ทีเ่ก ีย่วกับตราสารนัน้ โดยศนูยก์ลาง

ดังกล่าวอยู่ภายใตก้ารก ากับดแูลของทางการหรือหน่วยงานทีท่ าหนา้ทีก่ ากบัดูแล

ดา้นหลักทรัพย์หรือตราสารทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับหลักทรัพย ์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซือ้คนื (repurchase agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนท่ัวไป (retail Mutual Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซือ้โดยมสีัญญาขายคนื (reverse repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกจิหลักทรัพยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้ืมหลักทรัพย ์(Securities Borrowing 

and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการใหย้ืมหลักทรัพย ์ 

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

“share warrants” ใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซ ือ้หุน้ 

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรือคูส่ัญญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารทีม่สีัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note)  

“sovereign rating” อันดับความน่าเชือ่ถอืระดบัประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตราสารมถี ิน่ทีอ่ยู่ ซ ึง่เป็นการ

ประเมนิความเส ีย่งในการผดินัดช าระหนีข้องรัฐบาลของประเทศนัน้ 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association) 

“TSFC” บล. ทีไ่ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลักทรัพยป์ระเภทการใหส้นิเชือ่เพือ่ธุรกจิ

หลักทรัพย์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย์ 

“TSR” ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable Subscription 

Right) 

“underlying” สนิคา้ ตัวแปร หรือหลักทรัพยอ์า้งองิ 

“WFE” World Federation of Exchanges 

“หน่วยของกองทุน

ต่างประเทศ”  

ตราสารหรือหลักฐานซึง่แสดงสทิธขิองผูถ้อืในฐานะเจา้ของหรือผูรั้บประโยชนต์าม

โครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme) ทีจั่ดตัง้ข ึน้ตามกฎหมาย

ต่างประเทศ ไม่ว่าโครงการจัดการลงทุนดงักล่าวจะจัดตัง้ในรูปบรษัิท ทรัสต ์หรือรูป

อ ืน่ใด 
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1. ชือ่ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทนุรวม :  

 

1.1. ชือ่โครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเคเคพ ีโกลบอล อนิฟราสตรัคเจอร์ อคิวติ ี ้ 

 

1.2. ชือ่โครงการจัดการ (อังกฤษ) :  KKP GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND  

 

1.3. ชือ่ย่อ :  KKP GINFRAEQ-H FUND  

 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด  

 

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครัง้  

 

1.6. การก าหนดอายุโครงการ :  ไม่ก าหนด  

 

1.7. อายุโครงการ : -  ปี -  เดอืน -  วัน  

 

1.8. อายุโครงการถงึวันที ่(กรณกี าหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : -  

 

1.9. เงือ่นไข (อายุโครงการ) :  

1) บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะยุตโิครงการ ในกรณทีีก่องทุนระดมเงนิลงทุนจากการเสนอขายหน่วยลงทุนได ้ไม่

เพยีงพอต่อการจัดตัง้กองทุนรวม หรือไม่สามารถระดมทุนไดค้รบ หรือเพยีงพอตามเป้าหมายทีจ่ะลงทุนใน กองทุนหลัก 

หรือระดมทุนไดค้รบแต่ไม่สามารถลงทุนไดต้ามวัตถุประสงคไ์ดอ้ย่างเหมาะสม และ/หรือไมส่ามารถ สรรหาหรือลงทุนใน

กองทุนหลักใด ๆ  หรือตราสารใด ๆ  ทีม่นีโยบายการลงทุนสอดคลอ้งกบัวัตถปุระสงค ์และ/หรอืนโยบายการลงทุนของ

โครงการ และ/หรือเม ือ่พจิารณาแลว้เหน็ว่า เพือ่ประโยชนโ์ดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทุน และ/หรือกรณทีีม่เีหตุปัจจัยอ ืน่

ใด เช่น มคีวามผันผวนในเรือ่งอตัราแลกเปลีย่นหรอืผลตอบแทนจากการลงทุน หรือเศรษฐกจิและการเงนิ มกีาร

เปลีย่นแปลงกฎระเบยีบเก ีย่วกบัวงเงนิรับอนุญาตใหน้ าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ รวมถงึสถานการณก์ารลงทุนใน

ประเทศและหรือในตา่งประเทศไมเ่หมาะสม เป็นตน้ ทัง้น ี ้บริษัทจัดการจะคนืเงนิ ใหก้ับผูส้ั่งซ ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูถ้อื

หน่วยลงทุน ตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ โดยถอืว่าไดรั้บความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  

2) บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะยุตโิครงการ หากเป็นกรณทีีก่องทุนไทยไปลงทุนในกองทุนตา่งประเทศ แต่กองทุน

ต่างประเทศยกเลกิการระดมทุนหรือระงับการสั่งซ ือ้หรือขายหน่วยลงทุน และหรือปัจจัยอ ืน่ทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้จนท า

ใหก้องทุนไทยไม่สามารถบรหิารจัดการกองทุนไดต้ามวัตถปุระสงคไ์ดอ้ย่างเหมาะสม โดยบริษัทจัดการจะคนืเงนิใหก้ับผู ้

สั่งซ ือ้หน่วยลงทุนหรือผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ โดยถอืว่าไดรั้บความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  

3) บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะยุตโิครงการเม ือ่มูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ซึง่ค านวณตามมลูค่าทีต่ราไว ้

ของหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดลดลงในวันท าการใดจนท าใหไ้มส่ามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุน ให ้

เป็นไปตามวัตถุประสงคข์องกองทุนไดอ้ย่างเหมาะสม และ/หรอืมเีหตุใหเ้ชือ่ไดว่้าเพือ่เป็นการรักษาผลประโยชนข์องผู ้

ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอ ืน่ใดเพือ่ประโยชนโ์ดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ

เลกิกองทุน โดยถอืว่าไดรั้บความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  
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1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพือ่ผูล้งทุนท่ัวไป  

 

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  

 

 

2. จ านวนเงนิทนุของโครงการจดัการกองทนุรวม มูลค่าท ีต่ราไว ้จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทนุท ีเ่สนอ

ขาย :  

 

2.1. จ านวนเงนิทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท  

 

2.2. เงือ่นไข (จ านวนเงนิทุนของโครงการ) :  

1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวนเงนิทุนของ

โครงการไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิทุนของโครงการ ทัง้น ี ้หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวน

เงนิทุนของโครงการ (ใช ้green shoe option) แต่ไมเ่ต็มจ านวนทีเ่พิม่อกีรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิทุนของโครงการ 

(green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสทิธดิ าเนนิการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และด าเนนิการจดทะเบยีนกอง

ทรัพย์สนิเป็นกองทุนรวมกอ่นครบก าหนดสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วย

ลงทุนทราบล่วงหนา้  

2) บริษัทจัดการจะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในตา่งประเทศไม่เกนิวงเงนิทีไ่ดรั้บจัดสรร หรือ

ไดรั้บจัดสรรเพิม่เตมิจากหน่วยงานทีม่อี านาจในการจัดสรรวงเงนิลงทุนในต่างประเทศใหแ้กบ่ริษัทจัดการ  

3) บริษัทจัดการขอสงวนสทิธขิอวงเงนิเพิม่เตมิเพือ่ลงทุนต่างประเทศจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

หน่วยงานอ ืน่ใดทีม่อี านาจตามกฎหมาย และขอสงวนสทิธใินการเพิม่เงนิทุนจดทะเบยีนของโครงการและหรอื การ

ด าเนนิการอ ืน่ใดทีเ่ก ีย่วขอ้งได ้โดยถอืว่าไมป่ฏบัิตผิดิไปจากรายละเอยีดโครงการกองทุน และไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ข

โครงการจัดการกองทุน และถอืว่าไดรั้บความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  

 

2.3. มูลค่าทีต่ราไวต้่อหน่วย : 10.0000 บาท  

 

2.4. จ านวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย  

 

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท  

 

2.6. มูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งซ ือ้ครัง้แรก :  

ชือ่ย่อ รายละเอยีด 

1. KKP GINFRAEQ-H มูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งซ ือ้ครัง้แรก 1,000.00 บาท 

2. KKP GINFRAEQ-H-F มูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งซ ือ้ครัง้แรก ไม่ก าหนด 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิ ขอ้ 2.12  
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2.7. มูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งซ ือ้ครัง้ถัดไป :  

ชือ่ย่อ รายละเอยีด 

1. KKP GINFRAEQ-H มูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งซ ือ้ครัง้ถดัไป 1,000.00 บาท 

2. KKP GINFRAEQ-H-F มูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งซ ือ้ครัง้ถดัไป ไม่ก าหนด 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิ ขอ้ 2.12  

 

2.8. มูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งขายคนื :  

ชือ่ย่อ รายละเอยีด 

1. KKP GINFRAEQ-H มูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งขายคนื ไม่ก าหนด 

2. KKP GINFRAEQ-H-F มูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งขายคนื ไม่ก าหนด 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิ ขอ้ 2.12  

 

2.9. จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต่าของการสั่งขายคนื :  

ชือ่ย่อ รายละเอยีด 

1. KKP GINFRAEQ-H จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสั่งขายคนื ไม่ก าหนด 

2. KKP GINFRAEQ-H-F จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสั่งขายคนื ไม่ก าหนด 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิ ขอ้ 2.12  

 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่ :  

ชือ่ย่อ รายละเอยีด 

1. KKP GINFRAEQ-H มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่า 100.00 บาท 

2. KKP GINFRAEQ-H-F มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่า ไมก่ าหนด 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิ ขอ้ 2.12  

 

2.11. จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่า :  

ชือ่ย่อ รายละเอยีด 

1. KKP GINFRAEQ-H จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่า 10.00 หน่วย  

2. KKP GINFRAEQ-H-F จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่า ไม่ก าหนด 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิ ขอ้ 2.12  



 

 

กองทุนเปิดเคเคพ ีโกลบอล อนิฟราสตรัคเจอร์ อคิวติ ี ้เฮดจ ์  หนา้ 13 

 

2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ขอ้ 2.5 ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท บวก ค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

 

เงือ่นไขเพิม่เตมิขอ้ 2.6 ขอ้ 2.7 ขอ้ 2.10 และขอ้ 2.11 :  

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลง หรือยกเวน้ จ านวนหรือมูลค่าตามขอ้ ขอ้ 2.6 ขอ้ 2.7 ขอ้ 2.10 และ ขอ้ 

2.11 โดยถอืว่าไดรั้บความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้น ี ้เพือ่อ านวยความสะดวก และเป็นประโยชนแ์กผู่ถ้อื

หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 1 วันก่อนวันด าเนนิการ

ดังกล่าว ณ ส านักงานของบริษัทจัดการและผูส้นบัสนนุการขายหรือรับซือ้คนืทุกแหง่ รวมถงึลงประกาศในเว็บไซตข์อง

บริษัทจัดการ  

ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยขายคนืหน่วยลงทุนแลว้ท าใหมู้ลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชหีรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืใน

บัญชนีอ้ยกว่ามลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่าตามทีก่ าหนดไว ้

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุนทัง้จ านวน 

 

3. วตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทนุรวม ชนดิกองทนุรวม ประเภทกองทนุรวม นโยบายการลงทนุ  

ลกัษณะพเิศษ การลงทนุในต่างประเทศ การลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ ประเภทและอตัราส่วนการลงทนุ

ในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ท ีจ่ะลงทนุ :  

 

3.1. วัตถุประสงคข์องโครงการ :  

เพือ่เป็นทางเลอืกในการลงทุนระยะยาวของผูล้งทุนทีต่อ้งการกระจายการลงทุนไปลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ ทัง้น ี ้

กองทุนจะเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเพยีงกองทุนเดยีว โดยม ีnet exposure โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่

นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม ในกองทุนหลักต่างประเทศทีเ่นน้ลงทุนในตราสารทุนหรือ

ตราสารทีเ่ก ีย่วขอ้งกับตราสารทุนของบริษัททีด่ าเนนิธุรกจิเก ีย่วกบัโครงการสาธารณูปโภคพืน้ฐาน (Infrastructure 

Companies) ทีส่ามารถกระจายการลงทุนไดท่ั้วโลก จงึเหมาะกับผูล้งทุนทีส่ามารถรับความเส ีย่งทีเ่ก ีย่วขอ้งกับการ

ลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศได ้ 

 

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน  

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพเิศษ :  

 

- กองทุนรวมทีม่นีโยบายเปิดใหม้กีารลงทุนในกองทุนรวมอ ืน่ภายใต ้บลจ. เดยีวกัน (Cross Investing Fund) 

- กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund ) 

     ชือ่กองทุนหลัก (กรณ ีFeeder Fund) : Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund 

     กองทุนหลักจดทะเบยีนซือ้ขายในประเทศ : ไอรแ์ลนด ์(IRELAND) 

     เป็นกองทุน UCITS  

 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมทีเ่นน้ลงทุนแบบมคีวามเส ีย่งต่างประเทศ  

วงเงนิการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไมเ่กนิ  ลา้นเหรียญ  

 

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี :   
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บริษัทจัดการอาจกูย้มืเงนิหรอืท าธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซือ้คนืเพือ่บรหิารสภาพคล่องของกองทุนเป็นการช่ัวคราว

ได ้โดย ณ ส ิน้วันใด อัตราส่วนการกูย้มืและการท าธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซือ้คนื เม ือ่รวมกนัแลว้ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 

10 ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม และหรือตามหลักเกณฑอ์ัตราส่วนทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด โดยบรษัิท

จัดการจะปฏบัิตติามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีส่ านกังานประกาศก าหนด ทัง้น ีโ้ปรดศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิใน

ขอ้ 20.3  

 

3.6. การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) :  ลงทุน  

3.6.1 วัตถุประสงคข์องการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ : การลดความเส ีย่ง (Hedging)  

 

3.7. การลงทุนในตราสารทีม่สีัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน  

 

3.8. กลยุทธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) :  อ ืน่ ๆ   

- - กองทุนเปิดเคเคพ ีโกลบอล อนิฟราสตรัคเจอร ์อคิวติ ี ้มุ่งหวังใหผ้ลการด าเนนิงานเคลือ่นไหวตามกองทุนหลัก 

(passive management) อย่างไรกต็าม ผลการด าเนนิงานของ กองทุนเปิดเคเคพ ีโกลบอล อนิฟราสตรัคเจอร ์อคิวติ ี ้

อาจแตกต่างจากกองทุนหลัก และอาจท าใหมู้ลคา่หน่วยลงทุนของกองทุนนีไ้ม่ไดเ้คลือ่นไหวตามกองทุนหลักอย่าง

สมบูรณ ์เน ือ่งจากปัจจัยดา้นต่าง ๆ  เช่น ค่าใชจ่้ายของกองทุน ปริมาณการซือ้ขายของผูล้งทุน และ การป้องกันความ

เส ีย่งอัตราแลกเปลีย่น รวมถงึการด ารงทรัพย์สนิบางส่วนเพือ่เป็นสภาพคล่องของกองทุน เป็นตน้ - ทัง้น ี ้กองทุนหลัก 

คอื Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund มกีลยุทธใ์นการบริหารแบบเชงิรุก (active management)  

 

 

3.9. ดัชนชี ีวั้ด/อา้งองิ (Benchmark) :   

1.ดัชน ีMSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return สัดส่วน (%):95.00 

หมายเหตุ:ปรับดว้ยตน้ทุนการป้องกันความเส ีย่งอตัราแลกเปลีย่นเพือ่ค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงนิบาท ณ วันที่

ค านวณผลตอบแทน  

2.ดัชน ีMSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return สัดส่วน (%):5.00 

หมายเหตุ:ปรับดว้ยอตัราแลกเปลีย่น เพือ่ค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงนิบาท ณ วันทีค่ านวณผลตอบแทน 

 

หมายเหตุ: 

กองทุนนีใ้ชด้ัชนตีัวชีวั้ดตามกองทุนหลัก คอื ดัชน ีMSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับปรุง/เปลีย่นแปลงตัวชีวั้ดในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษัิทจัดการเหน็ควรและ

เหมาะสม ซึง่อยู่ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ

ล่วงหนา้อย่างชัดเจนถงึวันทีม่กีารเปลีย่นตัวชีวั้ด ค าอธบิายเก ีย่วกับตัวชีวั้ด และเหตุผลในการเปลีย่นตัวชีวั้ดดงักล่าวผ่าน

การลงประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตัดสนิใจลงทุน

ได ้

อย่างไรก็ตาม ในกรณกีารปรับปรุง/เปลีย่นแปลงตวัชีวั้ดเพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงือ่นไขและขอ้ก าหนดของสมาคม

บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก ีย่วกับมาตรฐานการวัดผลการ

ด าเนนิงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลีย่นแปลงตัวชีวั้ดในการใชเ้ปรยีบเทยีบ ในกรณทีีผู่อ้อกตัวดัชนขีองตัวชีวั้ด

ไม่ไดจั้ดท าหรือเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดังกลา่วอกีต่อไป โดยบรษัิทจัดการจะแจง้การปรับปรุง/เปลีย่นแปลงดงักล่าวใหผู้ ้
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ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ผ่านการประกาศในเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์

จากขอ้มูลการตดัสนิใจลงทุนได ้ 

 

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไมซ่ับซอ้น  

 

3.11. รายละเอยีดเก ีย่วกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพเิศษ :  

 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

1. กองทุนมนีโยบายเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในตา่งประเทศเพยีงกองทุนเดยีว คอื Lazard Global 

Listed Infrastructure Equity Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลคา่ทรัพยส์นิ

สุทธขิองกองทุนรวม เพือ่เป็นทางเลอืกในการลงทุนของผูล้งทุนทีต่อ้งการกระจายการลงทุนไปในตราสารทุน

ต่างประเทศโดยเป็นการลงทุนในตราสารทุนหรอืตราสารทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัตราสารทุนของบรษัิททีด่ าเนนิธุรกจิเก ีย่วกับ

โครงการสาธารณูปโภคพืน้ฐาน (Infrastructure Companies) เป็นหลัก   

  

2. ส าหรับเงนิลงทุนส่วนทีเ่หลอื กองทุนอาจพจิารณาลงทุนในตราสารหนี ้ตราสารก ึง่หนีก้ ึง่ทุน ตราสารทางการเงนิ 

และ/หรือเงนิฝาก ตลอดจนหลักทรัพยห์รือทรัพย์สนิอ ืน่ หรือการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรือใหค้วามเหน็ชอบ ทัง้ในและต่างประเทศ  

นอกจากนี ้ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไมล่งทุนในตราสารหนีท้ ีม่อีนัดบัความนา่เชือ่ถอืต ่ากว่าทีก่ว่า

อันดับทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) หรือทีไ่มม่กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated Bond) ยกเวน้ 

ในกรณทีีใ่นวันทีล่งทุนหรือไดม้า ตราสารหนีน้ัน้ไดรั้บการจัดอนัดับความนา่เชือ่ถอือยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้

(Investment grade) แต่ต่อมาตราสารหนีด้ังกล่าวถูกปรับลดอนัดบัความนา่เชือ่ถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-

investment grade)  

ทัง้น ี ้หากเกดิเหตุดังกล่าว กองทุนอาจจะยังคงมไีวซ้ ึง่ตราสารหนีด้งักล่าวอยู่ โดยจะด ารงสัดสว่นใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ี่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

 

3. กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหารมิทรัพย ์(กอง1) หรือทรัสตเ์พือ่การลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน (infra) ซึง่อยู่ภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการ ใน

สัดส่วนโดยเฉลีย่รอบปีบัญชไีมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของมูลคา่ทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุน ทัง้น ี ้กองทุนปลายทางจะไม่สามารถ

ลงทุนยอ้นกลับในกองทุนตน้ทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอ ืน่

ภายใตบ้ริษัทจัดการเดยีวกันอกี (Cascade investment) 

  

4. ในสภาวการณป์กตกิองทุนอาจพจิารณาลงทุนในหรือมไีวซ้ ึง่สัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพือ่ลดความเส ีย่ง 

(Hedging) ดา้นอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะท าสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพือ่ป้องกันความเส ีย่ง

ดา้นอัตราแลกเปลีย่นเกอืบทัง้หมด โดยไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของมูลคา่เงนิลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจงึอาจมคีวาม

เส ีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่นในส่วนทีไ่ม่ไดท้ าการป้องกนัความเส ีย่งไว ้ซ ึง่อาจท าใหผู้ล้งทุนไดรั้บผลขาดทุนจากอตัรา

แลกเปลีย่นหรือไดรั้บเงนิคนืต ่ากว่าเงนิลงทุนเริม่แรกได ้นอกจากนี ้การท าธุรกรรมป้องกันความเส ีย่งดา้นอัตรา

แลกเปลีย่นดังกล่าวอาจมตีน้ทุน ซึง่ท าใหผ้ลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตน้ทุนทีเ่พิม่ข ึน้ อย่างไรก็ตาม 

กรณมีเีหตุการณอ์ ืน่ใดทีเ่กดิจากสาเหตุหรือปัจจัยภายนอกทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้หรือในกรณทีีต่ลาดมคีวามผดิปกต ิ
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กองทุนอาจด ารงสัดสว่นการป้องกันความเส ีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นนอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของมูลค่าเงนิลงทุนใน

ต่างประเทศเป็นการช่ัวคราวได ้แต่กองทุนจะไมล่งทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิาร

จัดการลงทุน (Efficient portfolio management)  

 

5. กองทุนนีจ้ะไมล่งทุนในตราสารทีม่ลัีกษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note)  

  

6. กองทุนอาจท าธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) หรือ ธุรกรรมการใหย้ืมหลักทรัพย ์โดยเป็นไป

ตามหลักเกณฑ ์หรือตามทีไ่ดรั้บความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

  

7. ขอ้มูลกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (กองทุนหลัก) 

จากแหล่งขอ้มูล:  Prospectus dated 29 March 2019 

 

ขอ้มูลกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (กองทุนหลัก) 

ชือ่กองทุนรวมในต่างประเทศ Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund 

Class:  A Acc USD Hedged  

ผูจั้ดการการลงทุน 

(Investment Manager) 

Lazard Asset Management Pacific Co. 

วันทีจ่ดทะเบยีนจัดตัง้กองทุน 27 กุมภาพันธ ์2555 

อายุโครงการ ไม่ก าหนด 

ดัชนชี ีวั้ด (Benchmark) MSCI World Core Infrastructure Index 

วันท าการซือ้ขาย ทุกวันท าการซือ้ขายของกองทุนหลัก 

วตัถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทนุ 

วัตถุประสงคก์ารลงทุน 

กองทุนมวัีตถุประสงคเ์พือ่โอกาสในการสรา้งผลตอบแทนรวมในระยะยาวทัง้ในรูปกระแสเงนิสดระหว่างทาง

และการเพิม่ข ึน้ของเงนิลงทุน (income and capital appreciation)  

นโยบายการลงทุน 

กองทุนหลักจะด าเนนิการเพือ่ใหบ้รรลวัุตถปุระสงคใ์นการลงทุน โดยเนน้ลงทุนในตราสารทุน (equities) 

และตราสารทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัตราสารทุนเป็นหลัก โดยสามารถกระจายการลงทุนไดท่ั้วโลก (global basis) ตราสารที่

กองทุนสามารถลงทุนไดด้ังกล่าว เช่น หุน้สามัญและหุน้บุรมิสทิธ ิ ์(common and preferred stock) ตราสารแสดง

สทิธกิารฝากหลักทรัพยต์่างประเทศ (depository receipts) ของบรษัิททีด่ าเนนิธุรกจิเก ีย่วกบัโครงการสาธารณูปโภค

พืน้ฐาน (Infrastructure Companies) ซ ึง่จดทะเบยีนหรือมกีารซือ้ขายอยู่ในตลาดหลักทรัพยต์่าง ๆ  ทีม่หีน่วยงาน

ก ากับดูแล รายละเอยีดตามหนังสอืชีช้วนของกองทุนหลัก 

ในการคัดเลอืกหลักทรัพยข์องบริษัททีด่ าเนนิธุรกจิเก ีย่วกับโครงการสาธารณูปโภคพืน้ฐาน (Infrastructure 

Companies) เพือ่ใหก้องทุนหลักลงทุนนัน้  ผูจั้ดการกองทุนจะมกีระบวนการและปัจจัยในการกลั่นกรองหลายปัจจัย 

(series of objective filters) รวมถงึการใชปั้จจัยเชงิคุณภาพ (qualitative criteria) เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่กรอบของ

หลักทรัพย์ทีจ่ะพจิารณาลงทุน (general investment universe) และน ามาคัดกรองเป็นกลุม่หลักทรัพยเ์ป้าหมาย 

(preferred list) เพือ่เขา้กระบวนการวเิคราะหปั์จจัยพืน้ฐานของหลักทรัพย์รายตัว เพือ่วัตถุประสงคใ์นการสรา้งกลุ่ม

หลักทรัพย์ทีก่องทุนจะลงทุน (portfolio) โดยจะค านงึถงึการกระจายการลงทุนทัง้ในดา้นพืน้ทีภู่มภิาค (geographic 

regions) และกลุ่มอุตสาหกรรม/กลุ่มธุรกจิ (sectors) ดว้ย  
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เพือ่ใหบ้รรลุวัตถุประสงคใ์นการลงทุน กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด หรือ โครงการ

จัดการลงทุน (open ended collective investment scheme ) ซึง่รวมถงึกองทุนอทีเีอฟ (exchange traded funds) 

รวมถงึตราสารทุนอ ืน่ทีม่วัีตถุประสงคส์อดคลอ้งกบันโยบายลงทุนของกองทุนหลัก ทัง้น ี ้กองทุนหลักจะลงทุนใน

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของมูลคา่ทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนหลัก 

กองทุนหลักสามารถลงทุนในหลักทรัพย์แปลงสภาพ (Convertible Securities) ซ ึง่รวมถงึ ตราสารหนี้

เอกชน (corporate bonds), notes, หุน้บุริมสทิธ ิ(preferred stocks) หรือ ตราสารหนีใ้ด ๆ  ทีผู่อ้อกสามารถแปลง

สภาพหรือแลกเปลีย่นเป็นหุน้สามญั (common stocks) หรือตราสารทุน(equity securities) ใด ๆ  ได ้โดยสามารถ

กระจายการลงทุนไดท่ั้วโลก  และสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนปิดทีม่กีารซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย ์

ทัง้น ี ้การลงทุนดังกล่าวตอ้งมวัีตถปุระสงคส์อดคลอ้งกบันโยบายลงทุนของกองทุนหลัก  

เพือ่ใหเ้กดิความยืดหยุ่นในการกระจายการลงทุนในบริษัททีด่ าเนนิธุรกจิเก ีย่วกับโครงการสาธารณูปโภค

พืน้ฐาน (Infrastructure Companies) ไดท่ั้วโลก เม ือ่ผูจั้ดการกองทุนเหน็โอกาสในการลงทุนทีส่อดคลอ้งกบั

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลักในตลาดประเทศเกดิใหม่ ผูล้งทุนควรตระหนักว่ากองทุนหลักอาจมกีารลงทุนใน

ตลาดประเทศเกดิใหม ่(emerging markets) มากกว่ารอ้ยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิองกองทุนหลัก (ประเทศ

ในตลาดเกดิใหม่ดังกล่าว ทีม่รีายชือ่ประเทศอยู่ในดัชน ีMSCI Emerging Markets Index)  ทัง้น ี ้การลงทุนใน

หลักทรัพย์ทีจ่ดทะเบยีนหรือซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยใ์นประเทศรัสเซยี ณ ขณะใดขณะหนึง่ (at any time) จะ

ลงทุนไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนหลัก และจะลงทุนเฉพาะหลักทรัพยท์ีจ่ดทะเบยีนหรือซือ้

ขายในตลาดหลักทรัพยม์อสโก (Moscow Exchange) เท่านัน้  

ในภาวะปกตท่ัิวไปกองทุนจะลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุนทีก่ลา่วขา้งตน้  ทัง้น ี ้ณ เวลาใด ๆ  หาก

ผูจั้ดการกองทุนพจิารณาเหน็ว่าเป็นประโยชนแ์ก่กองทุนหลัก ผูจั้ดการกองทุนสามารถลงทุนบางส่วนของมูลคา่

ทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุนหลักในเงนิสดได ้และเพือ่สรา้งโอกาสในการหาผลตอบแทนทีด่ ีผูจั้ดการกองทุนอาจ

พจิารณาน าเงนิสดดังกล่าวไปลงทุนในตราสารเทยีบเท่าเงนิสด (cash equivalent securities)  เช่น ตราสารหนีร้ะยะ

สัน้ ซ ึง่รวมถงึ ตราสารหนีร้ะยะสัน้ทีไ่ดรั้บการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอืในระดับทีส่ามารถลงทุนไดท้ีม่ผูีอ้อกเป็นสถาบัน

การเงนิ (investment grade short term paper issued by credit institutions) และตราสารในตลาดเงนิ เช่น ตั๋ว

เงนิคลังระยะสัน้และระยะกลาง (short and medium term treasury bills) และตัว๋เงนิคลังทีม่อีัตราดอกเบีย้คงที ่

และลอยตัว (treasury notes-fixed and floating rate) , บัตรเงนิฝาก (certificates of deposit), ตั๋วแลกเงนิที่

ธนาคารรับรอง (bankers acceptances) 

หลักทรัพย์หรือตราสารทีก่องทุนหลักสามารถลงทุนไดจ้ะเป็นไปตามทีก่ฎระเบยีบทีเ่ก ีย่วขอ้งประกาศก าหนด 

และจดทะเบยีนหรือซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยต์ามทีร่ะบุในหนังสอืชีช้วนของกองทุนหลัก 

กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารทีเ่ปลีย่นมอืได ้(transferable securities) ซ ึง่รวมถงึการใชต้ราสารอนุพันธ์

ทางการเงนิ (financial derivative instruments (“FDI”)) เพือ่การป้องกนัความเส ีย่ง (hedging purposes) เช่น 

เพือ่ป้องกันความเส ีย่งจากความผันผวนของตลาดหรอือตัราแลกเปลีย่น และหรือใชต้ราสารอนุพันธท์างการเงนิเพือ่

เพิม่ประสทิธภิาพในการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management purposes) เพือ่วัตถุประสงคใ์นการลด

ความเส ีย่ง ลดค่าใชจ่้าย หรือเพือ่เพิม่รายได ้ภายใตก้รอบระดับความเส ีย่งของกองทุนหลัก  

ตราสารอนุพันธท์างการเงนิขา้งตน้อาจมกีารซือ้ขายนอกตลาดหลักทรัพยท์ีเ่ป็นทางการ (over the 

counter) หรือจดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยท์ีม่กีารก ากบัดูแลกไ็ด ้โดยการลงทุนจะเป็นไปตามกรอบที่

ก าหนดในหนังสอืชีช้วนของกองทุนหลักและอาจจ ากัดการลงทุนใหล้งทุนไดใ้นกรณทีีต่ราสารอนพัุนธท์างการเงนินัน้ 

(index futures, swaps, currency forward exchange contracts, warrants, rights) แฝงอยู่ในตราสารแปลง

สภาพ (Convertible Securities)  การลงทุนในตราสารอนุพันธท์างการเงนิดังกล่าวจะลงทุนเฉพาะกรณทีีต่อ้งใชใ้น

กระบวนการบรหิารความเส ีย่งของกองทุนหลักทีไ่ดรั้บการอนุมตัจิากธนาคารกลาง (Central Bank) เท่านัน้ 
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สถานะการลงทุนท่ัวโลกของกองทุนหลักซึง่อาจมผีลจากการลงทุนในตราสารอนุพันธท์างการเงนิขา้งตน้ จะ

ค านวณอย่างนอ้ยเป็นรายวันโดยการใชว้ธิ ีcommitment approach โดยจะมสีัดส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 40 ของมูลค่า

ทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุนหลัก  

สถานะอัตราแลกเปลีย่นของกองทุนหลักจะมกีารป้องกนัความเส ีย่งส่วนใหญ่ (substantially hedged back) 

ใหก้ลับมาอยู่ในรูปสกุลเงนิ Sterling ซ ึง่เป็นสกลุเงนิฐานของกองทุนหลัก อย่างไรกต็าม กองทุนหลักอาจไม่ได ้

ป้องกันความเส ีย่งอตัราแลกเปลีย่นเต็มจ านวนตลอดเวลา  

ค่าธรรมเนยีมหรือค่าใชจ่้ายของกองทุนหลัก 

- ค่าธรรมเนยีมการจัดการ (Annual Management Fees) : รอ้ยละ 0.85 ต่อปีของมลูค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุน      

- ค่าธรรมเนยีมการขาย (Preliminary Fee) : ไม่ม ี

- ค่าธรรมเนยีมการรับซือ้คนื (Redemption Fee) : สูงสุดไมเ่กนิรอ้ยละ2.00                                                            

- ค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่น (Swithcing Fee) : สูงสุดไม่เกนิรอ้ยละ 1.00                                                            

  

รายละเอยีดของกองทุนหลัก แปลมาจากหนังสอืชีช้วน (Prospectus) ของกองทุนหลัก ดังนัน้ ในกรณทีีม่คีวามแตกตา่ง

หรือไม่สอดคลอ้งกบัตน้ฉบับภาษาอังกฤษ ใหถ้อืตามตน้ฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ ์ท่านสามารถดูขอ้มูลของกองทุน

หลักเพิม่เตมิไดท้ี ่ 

https://www.lazardassetmanagement.com 

  

8. ในกรณทีีก่องทุนหลักมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการ ซ ึง่บริษัทจัดการเหน็ว่าไม่มนีัยส าคัญ บริษัทจัดการขอสงวน

สทิธทิีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการใหส้อดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงของกองทุนหลักโดยถอืว่าไดรั้บมตจิาก ผูถ้อืหน่วย

ลงทุนแลว้ และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

  

9. ในกรณทีีช่นดิของหน่วยลงทุน (Class) หรือกองทุนหลักทีก่องทุนลงทุนนัน้ไมเ่หมาะสมอกีต่อไป โดยอาจสบืเน ือ่ง

จากการทีช่นดิของหน่วยลงทุน (Class) หรือกองทุนหลักทีก่องทุนลงทุนมกีารเปลีย่นแปลงรายละเอยีดจนอาจส่งผล

กระทบอย่างมนียัส าคัญ เช่น เงือ่นไขการลงทุน นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนยีม เป็นตน้ และ/หรือไดรั้บ

ผลกระทบจากเหตุการณต์่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกจิมคีวามผันผวน เกดิภัยพบัิตหิรือเกดิเหตุการณไ์มป่กตติ่างๆ 

เป็นตน้ และ/หรือในกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงอ ืน่ๆ ทีก่ระทบตอ่การลงทุน เช่น การเปลีย่นแปลงในเรื่องกฎระเบยีบตา่งๆ 

ทีเ่ก ีย่วขอ้งกับการลงทุนตา่งประเทศ หรือในกรณทีีก่องทุนไมส่ามารถเขา้ลงทุนในกองทุนหลักได ้หรือในกรณทีีบ่รษัิท

จัดการเหน็ว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไมเ่หมาะสมอกีต่อไป เช่น กรณทีีผ่ลตอบแทนของกองทุนหลัก

ต ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอ ืน่ๆ ทีม่นีโยบายการลงทุนใกลเ้คยีงกนัอย่างมนีัยส าคัญหรือตดิตอ่กนัเป็นระยะเวลานาน 

หรือผลตอบแทนของกองทุนหลักต ่ากว่าตัวชีวั้ด (Benchmark) (ถา้ม)ี อย่างมนีัยส าคัญ หรือการลงทุนของกองทุนหลัก 

ไม่เป็นไปตามหนังสอืชีช้วนหรอืโครงการ หรือท าใหก้องทุนนีไ้มส่ามารถปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑข์องส านักงาน

คณะกรรมการก.ล.ต.ได ้หรือเม ือ่กองทุนหลักกระท าความผดิรา้ยแรงตามความเหน็ของหน่วยงานที่ก ากับดูแลกองทุน

ต่างประเทศหรือมกีารเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบทีอ่าจสง่ผลต่อการด าเนนิการของกองทุนในฐานะผูล้งทุน หรือมกีาร

เปลีย่นแปลงผูบ้ริหารของกองทุนหลัก และ/หรือในกรณทีีก่องทุนหลักไดเ้ลกิโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสทิธ ิโดย

ตามดุลยพนิจิของบริษัทจัดการ ทีจ่ะพจิารณาเปลีย่นแปลงชนดิของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลัก และ/

หรือการเปลีย่นแปลงสกุลเงนิลงทุนเป็นสกุลเงนิอ ืน่ใด และ/หรือ ด าเนนิการเลกิกองทุน โดยถอืว่าไดรั้บมตเิหน็ชอบจาก

จากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้น ี ้การเปลีย่นแปลงดังกล่าวจะไม่ขดักับวัตถปุระสงคแ์ละนโยบายการลงทุนของกองทุน 

และค านงึถงึและรักษาผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ และในกรณทีีบ่รษัิทจัดการอยู่ระหว่างการด าเนนิการ
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เปลีย่นกองทุนหลักขา้งตน้ อาจส่งผลใหก้องทุนมกีารลงทุนหรือมไีวซ้ ึง่หน่วยลงทุนของกองทุนตา่งประเทศในขณะนัน้

มากกว่า 1 กองทุน  

  

10. ในกรณทีีก่องทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร ์มกีารลงทุนในกองทุนอ ืน่ใดตัง้แต่ 5% ของมูลค่า

ทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุน หากเกดิเหตุการณท์ีก่องทุนเขา้ไปลงทุนแลว้มมีูลคา่ทรัพยส์นิสุทธลิดลงในลักษณะใด

ลักษณะหนึง่ดังต่อไปนี ้บริษัทจัดการจะด าเนนิการตามหลักเกณฑ ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

(1) มูลค่าทรัพย์สนิสทุธ ิณ วันใดวันหนึง่ลดลงเกนิกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิองกองทุนหลัก  

(2) ยอดรวมของมลูค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันท าการใดตดิต่อกัน คดิเป็นจ านวนเกนิ

กว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิองกองทุนหลัก  

ในกรณทีีก่องทุนหลักมมีูลค่าทรัพย์สนิสทุธลิดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะด าเนนิการดังตอ่ไปนี ้ 

(1) แจง้เหตุทีก่องทุนหลักมมีูลคา่ทรัพยส์นิลดลง พรอ้มแนวทางการด าเนนิการโดยค านงึถงึประโยชนท์ีด่ที ีสุ่ดของ ผูถ้อื

หน่วยลงทุนโดยรวม ใหส้ านักงานและผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่วันทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลูของ

กองทุนปลายทางทีป่รากฎเหตุ  

(2) ด าเนนิการตามแนวทางการด าเนนิการตาม (1) ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 60 วันนับแตวั่นทีม่กีารเปิดเผยขอ้มูลของกองทุน

ปลายทางทีป่รากฏเหตุ  

(3) รายงานผลการด าเนนิการใหส้ านักงานทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่วันทีด่ าเนนิการแลว้เสร็จ  

(4) เปิดเผยขอ้มูลเก ีย่วกับการด าเนนิการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท้ีส่นใจจะลงทุนเพือ่ใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุนรับรูแ้ละ

เขา้ใจเก ีย่วกับสถานะของกองทุนรวม  

ทัง้น ี ้บริษัทจัดการจะด าเนนิการใหบุ้คลากรทีเ่ก ีย่วขอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก ีย่วกบัการด าเนนิการดังกล่าวดว้ย โดยระยะเวลา

การด าเนนิการตาม (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได  ้

  

11. ในการค านวณสัดสว่นการลงทุนตามนโยบายการลงทุนตามขอ้ 1. ขา้งตน้ และอตัราส่วนทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัความเส ีย่ง

ต่างประเทศอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังน ี ้ทัง้น ี ้บริษัทจัดการจะค านงึถงึประโยชนข์องผูล้งทุนเป็นส าคัญ  

11.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม  

11.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลกิกองทุนรวม  

11.3 ช่วงระยะเวลาทีต่อ้งใชใ้นการจ าหน่ายทรัพยส์นิของกองทุนเน ือ่งจากไดรั้บค าสั่งขายคนื หรือสับเปลีย่นหน่วย

ลงทุน หรือมกีารโอนยา้ยกองทุนจ านวนมาก หรือเพือ่รอการลงทุน ทัง้น ี ้ตอ้งไม่เกนิกว่า 10 วันท าการ  

  

12. บริษัทจัดการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงประเภทและลักษณะพเิศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วย

ลงทุน (Fund of Fund) หรือกองทุนรวมทีม่กีารลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรอืหลักทรัพย์ตา่งประเทศได ้หรือ 

สามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม ฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได ้โดยไม่ท าใหร้ะดบัความเส ีย่งของการลงทุน (risk 

spectrum) เพิม่ข ึน้ ทัง้น ี ้ใหเ้ป็นตามดุลยพนิจิของผูจั้ดการกองทุนโดยขึน้กบัสถานการณต์ลาด และเป็นไปเพือ่

ประโยชนส์ูงสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุน อนึง่ บริษัทจัดการจะด าเนนิการแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนล่วงหนา้อย่างนอ้ย 60 วัน

ก่อนการด าเนนิการเปลีย่นแปลง โดยจัดใหม้ขีอ้มูลเรือ่งดังกล่าวทีส่ านักงานของบริษัทจัดการ หรือส านักงานผูส้นบัสนนุ

การขายหรือรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรือผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

 

3.12. รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ :  

มนีโยบายการลงทุนซึง่สง่ผลใหม้ ีnet exposure ทีเ่ก ีย่วขอ้งกับความเส ีย่งต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญช ี 

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุน  
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3.13. ประเภทของหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอ ืน่ หรือการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ทีจ่ะลงทุน :  

 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอ ืน่ หรือการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชนเ์ฉพาะจากหลักทรัพย ์ทรัพย์สนิอ ืน่ หรือหาดอกผลโดยวธิอี ืน่อย่างใด  

อย่างหนึง่หรือหลายอย่างตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี ้เวน้แตใ่นกรณทีีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนหรือส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรือเพิม่เตมิประเภทหรือลักษณะ

ของหลักทรัพย์หรือทรัพยส์นิหรือการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่  

 

ส่วนที ่1 : ตราสาร TS (transferable securities)  

1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใด ๆ  นอกเหนอืจากทรัพย์สนิในส่วนอ ืน่ขอ้ 3.13.1 นี ้ซ ึง่มคีุณสมบัติ

ตามหลักเกณฑท์ีค่รบถว้น ดังน ี ้ 

1.1 ไม่มขีอ้ก าหนดหรือเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพันมากกว่ามูลคา่เงนิลงทุนในตราสาร  

1.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณทีีเ่ป็น B/E หรือ P/N ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแตก่องทุนไดด้ าเนนิการใหม้กีาร

รับโอนสทิธเิรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรือมเีงือ่นไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสาร

ได)้  

1.3 มขีอ้มูลเก ีย่วกบัตราสารทีถู่กตอ้งครบถว้นและมกีารปรับปรุงเป็นประจ าอย่างสม า่เสมอ ซึง่ บลจ. สามารถเขา้ถงึได ้

เพือ่น ามาประกอบการพจิารณาตัดสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมูลค่ายุตธิรรม โดยขอ้มูล

ดังกล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ช ือ่ถอืไดซ้ ึง่จัดท าตามหลักวชิาการอันเป็นทีย่อมรับในระดับสากล  

 

2. คุณสมบัตแิละหลักเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1.  

2.1 ในกรณทีีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ทีอ่อกตราสารดังกล่าวเพือ่ช าระหนีก้ารคา้ B/E หรือ P/N ดังกล่าวตอ้งม ี

การรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดงัน ี ้ 

2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบันการเงนิ  

2.1.2 ธนาคารออมสนิ  

2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.1.4 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

2.1.5 ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  

2.1.6 ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  

2.1.7 ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

2.1.8 สถาบันการเงนิต่างประเทศทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับผูรั้บฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7  

ทัง้น ี ้การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวตอ้งเป็นการอาวัลหรือการรับรองผูส้ั่งจ่ายหรือผูอ้อกตัว๋ ทัง้จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ 

(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรือ P/N ดว้ย  

 

ส่วนที ่2 : ทรัพย์สนิประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  

กรณเีป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใตบั้งคับกฎหมายไทย  

ตอ้งมคีุณสมบัตแิละหลักเกณฑใ์นการลงทุนดังน ี ้ 

1. กรณเีป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  
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1.1 มคีุณสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรับตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 

ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

1.2 ในกรณทีีก่องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวตอ้งมนีโยบายการลงทุนดังน ี ้(ไมใ่ชก้บัการลงทุนใน

หน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง)  

1.2.1 มกีารลงทุนในทรัพยส์นิซ ึง่เป็นประเภทและชนดิเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ 

1.2.2 มกีารลงทุนในทรัพยส์นิเม ือ่ใชว้ธิคี านวณตามสัดส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single entity 

limit ของกองทุนนัน้  

1.2.3 มกีารลงทุนในทรัพยส์นิเม ือ่ใชว้ธิคี านวณตามสัดส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์product limit 

ส าหรับทรัพย์สนิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้  

1.2.4 มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนนัน้  

1.3 ในกรณทีีก่องทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวตอ้งไมใ่ช่กองทุนรวมฟีดเดอร ์ 

 

2 กรณเีป็นหน่วย CIS นอกเหนอืจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1.1  

2.1 มคีุณสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรับ ตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 

ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

2.2 จดทะเบยีนซือ้ขายใน SET  

 

ส่วนที ่3 : ทรัพย์สนิประเภทเงนิฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูรั้บฝากดังน ี ้ 

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธรุกจิสถาบันการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

5. บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยู่อาศัย  

6. ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  

7. ธนาคารเพือ่การส่งออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

9. สถาบันการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ  

10. สถาบันการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูรั้บฝากตาม 1. - 9.  

 

ส่วนที ่4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมสีัญญาขายคนื (reverse repo)  

การลงทุนใน reverse repo ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑด์ังน ี ้ 

1. คู่สัญญา ตอ้งเป็นนติบุิคคลดังน ีท้ ีส่ามารถเขา้เป็นคูส่ัญญาใน reverse repo ไดต้ามกฎหมายไทย  

1.1 ธพ.  

1.2 บง.  

1.3 บค.  

1.4 บล.  

1.5 บริษัทประกันภัย  

1.6 ธปท.  
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1.7 กองทุนฟ้ืนฟู  

1.8 นติบุิคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ข ึน้  

1.9 ส่วนราชการและรัฐวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ  

 

2. ตราสารทีใ่ชใ้นการท า reverse repo ตอ้งเป็นตราสารดังน ี ้ 

2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ โดยกรณเีป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศตอ้งม ีcredit rating อยู่

ในอันดับ investment grade  

2.2 B/E P/N บัตรเงนิฝาก ศุกูก หรือหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธพ. บง. หรือธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ข ึน้ เป็นผูม้ภีาระ

ผูกพัน ซึง่มอีายุคงเหลอืไมเ่กนิ 1 ปี  

2.3 B/E หรือ P/N ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวันใชเ้งนิตามตั๋วไม่เกนิ 270 วันนับแต่วันออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึ

ก าหนดใชเ้งนิเม ือ่ทวงถามหรอืเม ือ่ไดเ้หน็  

2.4 B/E P/N หรือศุกูก ทีม่อีายุไมเ่กนิ 90 วันนับแต่วันทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อย่างใดอย่างหนึง่ดังน ี ้ 

2.4.1 ม ีissue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดบัแรก โดยกรณทีีเ่ป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ที่

ไดม้าจากการจัด credit rating ระยะสัน้ดว้ย  

2.4.2 ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดับ investment grade  

2.5 ตราสารหนีซ้ ึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี ทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี ้หรือทีม่ขีอ้มูลราคาทีน่า่เชือ่ถอื

และอา้งองิไดซ้ ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนีด้ังกล่าวตอ้งม ีcredit rating อย่างใดอย่างหนึง่ดังน ี ้ 

2.5.1 ม ีcredit rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั credit rating ระยะ

สัน้ดังกล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรียบเทยีบไว ้ 

2.5.2 ม ีcredit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก  

2.6 ตราสารหนีซ้ ึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี ้หรือทีม่ขีอ้มูลราคาทีน่า่เชือ่ถอื

และอา้งองิไดซ้ ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนีด้ังกลา่วตอ้งม ีcredit rating อย่างใดอย่างหนึง่ดังน ี ้ 

2.6.1 ม ีcredit rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั credit rating ระยะ

สัน้ดังกล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรียบเทยีบไว ้ 

2.6.2 ม ีcredit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก  

2.7 ทรัพย์สนิอ ืน่ตามทีส่ านักงานก าหนดเพิม่เตมิ  

 

3. ระยะเวลาการรับช าระหนีข้อง reverse repo ตอ้งไม่เกนิ 90 วัน  

 

4. ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิที ่บลจ. ตอ้งปฏบัิตสิ าหรับการลงทุนใน reverse repo  

4.1 ตอ้งใชส้ัญญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย TBMA หรือ TSFC  

4.2 หา้มน าหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ือ้ไปขายหรือโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลักษณะดังน ี ้ 

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามขอ้ก าหนดใน reverse repo ดังกล่าว  

4.2.2 เป็นการขายตาม repo ทีเ่ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยว่์าดว้ย

หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการกูย้มืเงนิในนามของกองทุนรวม และการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพยส์นิของกองทุน

รวม  

4.3 มูลค่าของหลักทรัพยห์รือตราสารทีซ่ ือ้ ณ วันเริ่มตน้สัญญา ตอ้งมมีูลคา่เป็นไปตามสมการการค านวณตามวธิกีาร

ดังน ี ้ 

มูลค่าของหลักทรัพยห์รือตราสารทีซ่ ือ้ > (ราคาซือ้ x (1 + discount rate))  
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ทัง้น ี ้ราคาซือ้ = ราคาทีก่องทุนช าระใหแ้กคู่่สญัญาอกีฝ่ายหนึง่เป็นค่าซ ือ้หลักทรัพยห์รือตราสารตาม reverse repo  

4.4 การด ารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรอืตราสารทีซ่ ือ้ ณ ส ิน้วัน ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑด์ังน ี ้ 

4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพยห์รือตราสารทีซ่ ือ้ > (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))  

4.4.2 ในกรณทีีมู่ลคา่หลักทรัพยห์รือตราสารทีซ่ ือ้ ณ ส ิน้วัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. ตอ้งเรียกใหคู้่สัญญา

โอนกรรมสทิธ ิใ์นเงนิ หรือหลักทรัพยห์รือตราสารทีส่ามารถใชใ้นการท า reverse repo ใหแ้ก่กองทุน เพือ่ใหมู้ลคา่รวม

ของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ือ้และทรัพย์สนิทีโ่อนมาดงักล่าวเป็นไปตามวธิกีารดงักล่าว ภายในวันท าการถัดจากวันที่

มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารทีซ่ ือ้ลดลงกว่าสมการใน 4.4.1 เวน้แต่เป็นกรณตีาม 4.4.3  

4.4.3 ในกรณทีีผ่ลลัพธต์ามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพยห์รือตราสารทีซ่ ือ้ ณ ส ิน้วัน มมีูลคา่นอ้ย

กว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจ านวนไม่เกนิ 5 ลา้นบาท หรือไม่เกนิ 5% ของราคาซือ้ แลว้แต่

จ านวนใดจะต ่ากว่า และมกีารก าหนดเรือ่งดงักล่าวไวใ้นสัญญาซึง่ไดก้ าหนดโดยพจิารณาถงึปัจจัยความเส ีย่งของ

คู่สัญญา (counterparty risk) แลว้ บลจ. จะไมด่ าเนนิการตาม 4.4.2 ก็ได ้ 

4.5 การค านวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ใหค้ านวณดังน ี ้ 

4.5.1 ค านวณจากราคาซือ้รวมกบัผลประโยชนท์ีก่องทุนพงึไดรั้บจาก reverse repo จนถงึวันทีม่กีารค านวณ  

4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรือค านวณรวมเป็นยอดสุทธขิอง reverse repo ทุกธุรกรรมทีก่องทุนมอียู่กบัคู่สญัญา

รายเดยีวกันและมขีอ้ตกลงก าหนดใหส้ามารถบังคับช าระหนีต้ามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึง่จากหลักทรัพยห์รือตราสารทีซ่ ือ้

หรือทรัพย์สนิทีโ่อนตาม 4.4.2 (ถา้ม)ี ของธรุกรรมทีเ่กดิจาก reverse repo รายการอ ืน่ได ้ 

4.6 discount rate ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ ตอ้งเป็นการก าหนดขึน้โดยค านงึถงึปัจจัยความเส ีย่งของคูส่ัญญา 

หลักทรัพย์ หรือตราสารทีซ่ ือ้แลว้  

 

ส่วนที ่5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้ืมหลักทรัพย ์(securities lending)  

ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนดังน ี ้ 

1. คู่สัญญา ตอ้งมคีู่สัญญาอกีฝ่ายหนึง่เป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณทีีคู่่สัญญาดังกล่าวกระท า

การในฐานะตัวแทนของผูย้มื ผูย้ืมตอ้งเป็นบุคคลดังน ีท้ ีส่ามารถประกอบธุรกจิหรือด าเนนิกจิการไดต้ามกฎหมายไทย   

1.1 ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL  

1.2 ธปท.  

1.3 กองทุนฟ้ืนฟู  

1.4 ธนาคารเพือ่การน าเขา้และการส่งออกแหง่ประเทศไทย  

1.5 ธพ.  

1.6 บง.  

1.7 บล.  

1.8 บริษัทประกันชวีติ  

1.9 กองทุนส่วนบุคคลทีม่มีลูค่าทรัพยส์นิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป  

1.10 กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  

1.11 นติบุิคคลอ ืน่ตามทีส่ านักงานก าหนดเพิม่เตมิ  

 

2. หลักทรัพย์ทีใ่หย้ืม ตอ้งเป็นหลักทรัพยท์ีอ่ยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพยข์องศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์หรือหลักทรัพยท์ี ่

ธปท. ท าหนา้ทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลักทรัพย ์ 

 

3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ตอ้งด าเนนิการดังน ี ้ 
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3.1 ด าเนนิการใหม้กีารวางหรือเรียกหลักประกนัจากผูย้มืเพือ่เป็นประกนัการใหย้ืมหลักทรัพย ์โดยตอ้งเป็นหลักประกนั

ดังน ี ้ 

3.1.1 เงนิสด  

3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย  

3.1.3 B/E P/N บัตรเงนิฝาก ศุกูก หรือหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธพ. บง. หรือธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ข ึน้ เป็นผูม้ภีาระ

ผูกพัน  

3.1.4 B/E หรือ P/N ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวันใชเ้งนิตามตัว๋ไมเ่กนิ 270 วันนับแตวั่นออกตั๋วและเป็นตั๋วทีถ่งึ

ก าหนดใชเ้งนิเม ือ่ทวงถามหรอืเม ือ่ไดเ้หน็  

3.1.5 B/E P/N หรือศุกูก ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วันนับแต่วันทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อย่างใดอย่างหนึง่ดังน ี ้ 

3.1.5.1 ม ีissue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณทีีเ่ป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ที่

ไดม้าจากการจัด credit rating ระยะสัน้ดว้ย  

3.1.5.2 ม ีguarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  

3.1.6 ตราสารหนีท้ ีม่ ีcredit rating อยู่ในอนัดับ investment grade  

3.1.7 หนังสอืค ้าประกันที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพือ่เป็นประกันการคนืหลักทรัพยใ์หแ้กก่องทุน  

3.1.8 หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีายชือ่อยู่ในดชัน ีSET50 ทัง้น ี ้ในกรณทีีก่องทุนไมม่นีโยบายการลงทุนในตราสารทุน 

กองทุนจะรับหลักประกนัดังกล่าวไม่ได ้ 

3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF  

3.2 ด าเนนิการใหก้องทุนมกีรรมสทิธ ิห์รือครอบครองหลักประกนัตาม 3.1 หรือด าเนนิการโดยวธิอี ืน่ซ ึง่จะมผีลให ้บลจ. 

สามารถบังคับช าระหนีเ้อาจากหลักประกนัดังกล่าวไดโ้ดยพลัน  

3.3 หา้มน าหลักประกันตาม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธ ิไ์ปโอนหรือขายตอ่หรอืท าใหไ้ม่สามารถบังคับตามหลักประกนันัน้

ได ้เวน้แต่เป็นการบังคับช าระหนีต้ามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลักทรัพย์นัน้เอง  

3.4 ด ารงมูลค่าหลักประกนั ณ ส ิน้วัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพยท์ีใ่หย้มื  

3.5 ในกรณทีีห่ลักประกันเป็นเงนิสด ใหน้ าเงนิสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทใีนทรัพยส์นิดังน ี ้ 

3.5.1 เงนิฝากใน ธพ. หรือธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ข ึน้  

3.5.2 บัตรเงนิฝากหรือ P/N ดังน ี ้ 

3.5.2.1 บัตรเงนิฝาก หรือ P/N ที ่ธพ. บง. หรือธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ข ึน้ เป็นผูม้ภีาระผูกพัน  

3.5.2.2 P/N ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวันใชเ้งนิตามตั๋วไม่เกนิ 270 วันนับแต่วันออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใช ้

เงนิเม ือ่ทวงถามหรือเม ือ่ไดเ้หน็  

3.5.2.3 P/N ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วันนับแต่วันทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อย่างหนึง่อย่างใดดังน ี ้ 

3.5.2.3.1 ม ีissue rating หรือ issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณทีีเ่ป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ที่

ไดม้าจากการจัด credit rating ระยะสัน้ดว้ย  

3.5.2.3.2 ม ีguarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  

3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย  

3.5.4 reverse repo ส าหรับตราสารภาครัฐไทย  

 

4. ลักษณะและสาระส าคัญของสัญญา ใหใ้ชส้ัญญาทีม่ลัีกษณะและสาระส าคญัของสัญญาตามประกาศส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว่์าดว้ยขอ้ก าหนดเก ีย่วกับระบบงาน สัญญายืมและใหย้มืหลักทรัพย์

และหลักประกันในธุรกรรมการยมืและใหย้ืมหลักทรัพย ์ 
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ส่วนที ่6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑก์ารลงทุนดังน ี ้ 

1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สัญญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึง่หรือหลาย

อย่างดังน ี ้ 

1.1 ทรัพย์สนิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ 

1.2 อัตราดอกเบีย้  

1.3 อัตราแลกเปลีย่นเงนิ  

1.4 เครดติ เช่น credit rating หรือ credit event เป็นตน้  

1.5 ทองค า  

1.6 น ้ามันดบิ  

1.7 ดัชนกีลุ่มสนิคา้โภคภัณฑ ์ดัชนเีงนิเฟ้อ ดัชนทีีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตัวแปร  

ตาม 1.1 - 1.6 หรือ 1.9  

1.8 ดัชนทีีม่อีงคป์ระกอบเป็นดัชนตีาม 1.7  

1.9 underlying อ ืน่ตามทีส่ านักงานก าหนดเพิม่เตมิ  

 

ในกรณทีี ่derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดังกลา่วตอ้งเป็นราคาปัจจุบัน (spot 

price) หรือราคาสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (futures price) เท่านัน้ ทัง้น ี ้ราคาของ underlying อ ืน่ทีไ่ม่ใช่ดัชน ีหรือ 

underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดัชนดีงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรับอย่างกวา้งขวาง และเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย  

 

2. เงือ่นไขการลงทุน บลจ. จะด าเนนิการลงทุนใน derivatives ไดต้อ่เม ือ่  

2.1 กรณ ีMF ไดร้ะบุเก ีย่วกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่างชัดเจนใน

โครงการ  

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึง่ดังน ี ้ 

2.2.1 derivatives on organized exchange  

2.2.2 OTC derivatives ดังน ี ้ 

2.2.2.1 กรณเีป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึง่เป็น ธพ. ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะ

จัดตัง้ข ึน้ ตัวแทนซือ้ขาย derivatives หรือผูค้า้ derivatives  

2.3 ในกรณทีีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนีด้ว้ยการสง่มอบสนิคา้เม ือ่ derivatives สิน้สุดลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็นทรัพยส์นิทีก่องทุน

สามารถลงทุนได ้ทัง้น ี ้ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธรัิบมอบหรอืมหีนา้ทีส่่งมอบสนิคา้นัน้ก็ตาม  

 

3. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิกรณ ีunderlying เป็นดัชน ี 

ในกรณทีี ่derivatives ม ีunderlying เป็นดัชนตีาม 1.7 – 1.8 ดัชนดีังกล่าวตอ้งมลีักษณะดงัน ี ้ 

3.1 เป็นดัชนทีีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ย่างชัดเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ  ที่

น ามาใชใ้นการค านวณ และมกีารค านวณดัชนใีหเ้ป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดัชน ีทัง้น ี ้

underlying หรือปัจจัยดังกล่าวตอ้งมกีารเคลือ่นไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย  

3.2 เป็นดัชนทีีม่ลีักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ดังน ี ้ 

3.2.1 ดัชนทีีม่กีารกระจายตัวอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดัชนทีีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดังน ี ้ 

3.2.1.1 ดัชนทีีอ่งคป์ระกอบแต่ละตัวมนี ้าหนัก ≤ 20% ของน ้าหนักทัง้หมด  

3.2.1.2 ดัชนทีีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหนึง่มนี ้าหนัก ≤ 35% ของน ้าหนักทัง้หมด ในกรณทีีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดย

องคป์ระกอบตัวอ ืน่ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิอตัราทีก่ าหนดใน 3.2.1.1 การพจิารณาการกระจายน ้าหนักตาม 3.2.1.1 และ 
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3.2.1.2 ไม่ตอ้งน าองคป์ระกอบ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกับทองค าหรือน ้ามนัดบิมาพจิารณา  

3.2.2 ดัชนทีีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรือเก ีย่วขอ้งกับทองค าหรอืน ้ามนัดบิ หรือเป็น ดัชนรีาคาทองค าหรอืน า้มันดบิ  

3.2.3 ดัชนอี ืน่ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขครบถว้นดังน ี ้ 

3.2.3.1 เป็นดัชนทีีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง  

3.2.3.2 เม ือ่ค านวณเงนิลงทุนตามสัดสว่น (pro rata) เสมอืนหนึง่ว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานัน้โดยตรงแลว้

ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้  

3.3 เป็นดัชนทีีไ่ดรั้บการพัฒนาโดยสถาบันทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืและท าหนา้ทีไ่ดอ้ย่างอสิระ  

จาก บลจ. ทัง้น ี ้หากปรากฏว่าสถาบันดังกลา่วเป็นบรษัิทในเครอืของ บลจ. บลจ. นัน้ตอ้งจัดใหม้มีาตรการป้องกันความ

ขัดแยง้ทางผลประโยชนอ์ย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย  

3.4 มกีารแสดงดัชนนีัน้ ๆ  อย่างต่อเน ือ่งเป็นประจ าทุกวันท าการผ่านสือ่ทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทันเหตุการณ ์ 

3.5 ในกรณทีีเ่ป็นดัชนกีลุ่มสนิคา้โภคภัณฑ ์ดัชนดีงักล่าวตอ้งค านวณจากตวัแปรอย่างหนึง่  

อย่างใดหรือหลายอย่างดังน ี ้ 

3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (futures price) ของสนิคา้โภคภัณฑ ์ 

3.5.2 ดัชนสีนิคา้โภคภัณฑท์ีค่ านวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (futures price) 

ของสนิคา้โภคภัณฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึง่  

3.5.3 ราคาสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ทีอ่า้งองิกบัดัชนสีนิคา้โภคภัณฑต์าม 3.5.2  

3.6 ในกรณทีีเ่ป็นดัชนเีงนิเฟ้อ ดัชนดีังกล่าวตอ้งค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอา้งองิจากรายงานของหน่วยงานราชการ

ของประเทศไทยหรือตา่งประเทศ หรือค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บลจ. แสดงใหเ้หน็ไดว่้าวธิกีารค านวณของ

ผูพั้ฒนาดัชนดีังกล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม  

 

4. หลักเกณฑก์ารจัดใหม้ทีรัพย์สนิทีเ่พยีงพอตอ่การช าระหนีต้ามภาระผูกพัน (cover rule)บลจ. ตอ้งจัดใหม้ทีรัพยส์นิ

ของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคลอ่งในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อภาระทีก่องทุนอาจตอ้งช าระหนีต้ามขอ้ตกลงเม ือ่ 

derivatives สิน้สุดลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่ านักงานก าหนด  

 

5. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการลงทุนทีม่วัีตถปุระสงคเ์พือ่การลดความเส ีย่ง  

ในกรณทีี ่บลจ. ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไม่ใช่ส ิง่เดยีวกบัทรัพย์สนิทีจ่ะลดความเส ีย่ง การลงทุนใน 

derivatives ดังกล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานก าหนด  

 

6. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการลงทุนใน OTC derivatives  

6.1 บลจ. ตอ้งจัดใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังน ี ้ 

6.1.1 ใหคู้่สัญญาอกีฝ่ายหนึง่ค านวณและแจง้มูลคา่ยุตธิรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทุกวันที ่15 และวัน

สุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้น ี ้ในกรณทีีวั่นดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บลจ. ใหค้ านวณ และแจง้มูลค่ายุตธิรรม

ภายในวันท าการถดัไป  

6.1.2 ในกรณทีีเ่กดิเหตุการณท์ีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนีัยส าคัญ ใหคู้่สัญญาอกีฝ่ายหนึง่ค านวณ

และแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันท ี 

6.1.3 คู่สัญญาอกีฝ่ายหนึง่ยินยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เม ือ่ บลจ. รอ้งขอได ้ 

 

7. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives  

บลจ. ตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไขดังน ี ้ 
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7.1 เขา้เป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพือ่การลดความเส ีย่งเท่านัน้  

7.2 เขา้เป็นคู่สัญญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีักษณะของธุรกรรมหรือเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่างหนึง่อย่างใด 

ดังน ี ้ 

7.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ือ้ประกันความเส ีย่งดา้นเครดติทีเ่ก ีย่วขอ้งกับความสามารถ

ในการช าระหนีต้าม obligation ของผูผู้กพันตาม obligation นัน้ โดยคู่สัญญาทีอ่ยู่ในฐานะผูข้ายประกนัความเส ีย่งม ี

ภาระผูกพันทีจ่ะตอ้งช าระเงนิตามขอ้ตกลงซือ้ประกันความเส ีย่งเม ือ่เกดิ credit event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซือ้

ประกันความเส ีย่งครบก าหนดทันท ี(ในกรณทีีไ่มเ่กดิ credit event ขอ้ตกลงจะส ิน้สุดในวันครบก าหนดตามปกต)ิ ทัง้น ี ้

ไม่ว่า obligation จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มหีลายรายการซึง่

ก าหนดใหผู้ข้ายประกนัความเส ีย่งมหีนา้ทีช่ าระหนีเ้ม ือ่เกดิ credit event ขึน้กับ obligation รายการใดรายการหนึง่เป็น

รายแรก (First to Default Swap) หรือเม ือ่เกดิ credit event ขึน้กับ obligation รายการใดรายการหนึง่ในกลุม่ 

obligation ซึง่จะมกีารช าระราคากันเฉพาะในส่วนของสนิทรัพยร์ายนัน้ แต่ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเม ือ่เกดิ credit event 

ขึน้กับ obligation ทุกรายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap)  

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ือ้ประกนัความเส ีย่งของสนิทรัพยอ์า้งองิทีเ่กดิจาก

การลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดรั้บจากสนิทรัพยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกนัความเส ีย่งมภีาระผูกพันทีจ่ะจ่ายผลตอบแทน

ในอัตราคงทีห่รืออตัราลอยตวัทีอ่า้งองิกับอตัราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลงกนั และสว่นทีล่ดลง (ถา้ม)ี ของมลูค่ายุตธิรรม

ของสนิทรัพย์อา้งองิ เพือ่แลกกบัการทีผู่ซ้ ือ้ประกนัความเส ีย่งจะโอนผลตอบแทนและสว่นทีเ่พิม่ข ึน้ (ถา้ม)ี ของมูลค่า

ยุตธิรรมของสนิทรัพยอ์า้งองิใหก้บัผูข้ายประกนัความเส ีย่ง จนกว่าจะเกดิ credit event หรือครบก าหนดสญัญา (กรณไีม่

เกดิ credit event)  

7.3 ตอ้งใชส้ัญญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือ

สัญญามาตรฐานอ ืน่ตามทีส่ านกังานยอมรับ ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลัีกษณะดังน ี ้ 

7.3.1 มผีลใชบั้งคับไดต้ามกฎหมาย และไมข่ัดหรอืแยง้กับกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย ์ 

และตลาดหลักทรัพยห์รือกฎหมายอ ืน่  

7.3.2 ไม่มขีอ้ก าหนดทีท่ าใหส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นตราสารหนีห้รอืสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ที ่credit derivatives นัน้อา้งองิ

เส ือ่มเสยีไป  

7.3.3 ไม่มขีอ้ก าหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้กคู่่สญัญา  

 

ส่วนที ่7 : ทรัพย์สนิประเภทหน่วย private equity  

การลงทุนในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑด์ังน ี ้ 

หน่วย private equity ทีม่คีุณสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรับตราสาร TS 

ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

ในกรณกีองทุนรวมเขา้ผูกพันตามขอ้ตกลงกับกจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให ้บลจ. ลงทุนในหน่วย private 

equity ได ้โดยตอ้งไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนเขา้ผูกพันมากกว่าขอ้ตกลงจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีจ่ะลงทุน   

 

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอ ืน่ หรือการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ :  

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชนเ์ฉพาะจากหลักทรัพย ์ทรัพย์สนิอ ืน่ หรือหาดอกผลโดยวธิอี ืน่อย่างใดอย่าง

หนึง่หรือหลายอย่างตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี ้เวน้แตใ่นกรณทีีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนหรือส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรือมปีระกาศแกไ้ขหรือเพิม่เตมิประเภทหรอืลักษณะของหลักทรัพย์

หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่  
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ทัง้น ี ้การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดังกล่าวตอ้งเสนอขายหรอืเป็นการท าสัญญาใน

ประเทศทีม่หีน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรือทีม่กีารซือ้

ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE หรือเป็นตราสารของบรษัิททีจั่ดตัง้และเสนอขายใน 

GMS  

 

ส่วนที ่1 : ตราสาร TS (transferable securities) ต่างประเทศ  

1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใด ๆ  นอกเหนอืจากทรัพย์สนิในส่วนอ ืน่ของขอ้ 3.13.2 นี ้ซ ึง่ม ี

คุณสมบัตติามหลักเกณฑท์ีค่รบถว้น ดังน ี ้ 

1.1 ไม่มขีอ้ก าหนดหรือเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพันมากกว่ามูลคา่เงนิลงทุนในตราสาร  

1.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณทีีเ่ป็น B/E หรือ P/N ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแตก่องทุนไดด้ าเนนิการใหม้กีาร

รับโอนสทิธเิรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรือมเีงือ่นไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสาร

ได)้  

1.3 มขีอ้มูลเก ีย่วกบัตราสารทีถู่กตอ้งครบถว้นและมกีารปรับปรุงเป็นประจ าอย่างสม า่เสมอ ซึง่ บลจ. สามารถเขา้ถงึได ้

เพือ่น ามาประกอบการพจิารณาตัดสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมูลค่ายุตธิรรม โดยขอ้มูล

ดังกล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ช ือ่ถอืไดซ้ ึง่จัดท าตามหลักวชิาการอันเป็นทีย่อมรับในระดับสากล  

 

2. คุณสมบัตแิละหลักเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1.  

2.1 ในกรณทีีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ทีอ่อกตราสารดังกล่าวเพือ่ช าระหนีก้ารคา้ B/E หรือ P/N ดังกล่าวตอ้งม ี

การรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดงัน ี ้ 

2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบันการเงนิ  

2.1.2 ธนาคารออมสนิ  

2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.1.4 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

2.1.5 ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  

2.1.6 ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  

2.1.7 ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

2.1.8 สถาบันการเงนิต่างประเทศทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับผูรั้บฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7  

ทัง้น ี ้การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวตอ้งเป็นการอาวัลหรือการรับรองผูส้ั่งจ่ายหรือผูอ้อกตัว๋ ทัง้จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ 

(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรือ P/N ดว้ย  

 

 

ส่วนที ่2 : ทรัพย์สนิประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  

กรณเีป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใตบั้งคับกฎหมายตา่งประเทศ  

ตอ้งมคีุณสมบัตแิละหลักเกณฑใ์นการลงทุนดังน ี ้ 

1. กรณเีป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  

1.1 มคีุณสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรับตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 

ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีักษณะดังน ี ้ 
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1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานต่างประเทศ ทีก่ ากับดแูลดา้นหลักทรัพย์และ

ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยซ์ ึง่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่กีารซือ้ขายใน

ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

1.2.2 CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานก ากบัดูแล ทีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ 

IOSCO  

1.2.3 ในกรณทีี ่MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวตอ้งอยู่ภายใต ้

หลักเกณฑก์ารก ากับดแูล การออก การเสนอขาย และการจัดการส าหรับกองทุนเพือ่ผูล้งทุนรายย่อยของประเทศนัน้  

1.3 ประเทศทีก่ ากับดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนอย่างเพยีงพอ ทัง้น ี ้ตามรายชือ่

ประเทศทีส่ านักงานก าหนด  

1.4 ในกรณเีป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวตอ้งมกีารจ ากัดการกูย้มืไว ้

เฉพาะกรณมีเีหตุจ าเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการช่ัวคราวเท่านัน้ และมนีโยบายการลงทุนดังน ี ้(ไมใ่ชก้บัการ

ลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง)  

1.4.1 มกีารลงทุนในทรัพยส์นิเม ือ่ใชว้ธิคี านวณตามสัดส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single entity 

limit ของ MF นัน้ ทัง้น ี ้หลักเกณฑด์ังกล่าวไมใ่ชก้ับกรณทีรัพย์สนิทีเ่ป็น SIP  

1.4.2 มกีารลงทุนในทรัพยส์นิเม ือ่ใชว้ธิคี านวณตามสัดส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์product limit 

ส าหรับทรัพย์สนิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้  

1.4.3 มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ ์global exposure limit ของ MF นัน้  

ในกรณกีองทุน CIS ต่างประเทศที ่MF ลงทุน ตอ้งเป็นกองทุนทีมุ่ง่เนน้ลงทุน ในทรัพย์สนิซ ึง่เป็นประเภทและชนดิ

เดยีวกับที ่MF สามารถลงทุนได ้และเม ือ่น าทรัพย์สนิทีไ่ม่สามารถลงทุนไดม้าค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แลว้

จะตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของ NAV ของ MF ดังกล่าว  

1.5 ในกรณทีีก่องทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวตอ้ง

ไม่ใช่กองทุนทีม่ลัีกษณะท านองเดยีวกับกองทุนรวมฟีดเดอร ์เวน้แต่เป็นกรณทีีม่คีวามจ าเป็นและเป็นประโยชนต์่อผูถ้อื

หน่วยลงทุน ทัง้น ี ้โดยไดรั้บความเหน็ชอบจากส านักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ตอ้งจัดใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู 

เหตุผลความจ าเป็นและค่าธรรมเนยีมทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไวใ้นหนังสอืชีช้วนดว้ย  

 

2 กรณเีป็นหน่วย CIS นอกเหนอืจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 2.1  

2.1 มคีุณสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรับ ตราสาร TS ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 

ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

2.2 จดทะเบยีนในตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ตา่งประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

 

ส่วนที ่3 : ทรัพย์สนิประเภทเงนิฝากต่างประเทศหรือตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากต่างประเทศ  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูรั้บฝากดังน ี ้ 

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธรุกจิสถาบันการเงนิ  

2. บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยู่อาศัย  

3. สถาบันการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูรั้บฝากตามหวัขอ้ ประเภทของหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิ หรือ

การหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ทีจ่ะลงทุนในประเทศ ส่วนที ่3 ทรัพย์สนิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ขอ้ 1. - 

9.  

 

ส่วนที ่4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมสีัญญาขายคนืในต่างประเทศ (reverse repo)  
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โดยเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

 

ส่วนที ่5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้ืมหลักทรัพยใ์นต่างประเทศ (securities lending)  

โดยเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

 

ส่วนที ่6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในตา่งประเทศ  

ตามหลักเกณฑก์ารลงทุนดังน ี ้ 

1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สัญญาไดต้อ้งม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึง่หรือหลาย

อย่างดังน ี ้ 

1.1 ทรัพย์สนิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ 

1.2 อัตราดอกเบีย้  

1.3 อัตราแลกเปลีย่นเงนิ  

1.4 เครดติ เช่น credit rating หรือ credit event เป็นตน้  

1.5 ทองค า  

1.6 น ้ามันดบิ  

1.7 ดัชนกีลุ่มสนิคา้โภคภัณฑ ์ดัชนเีงนิเฟ้อ ดัชนทีีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 หรือ 1.9  

1.8 ดัชนทีีม่อีงคป์ระกอบเป็นดัชนตีาม 1.7  

1.9 underlying อ ืน่ตามทีส่ านักงานก าหนดเพิม่เตมิ  

ในกรณทีี ่derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดังกลา่วตอ้งเป็นราคาปัจจุบัน (spot 

price) หรือราคาสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (futures price) เท่านัน้ ทัง้น ี ้ราคาของ underlying อ ืน่ทีไ่ม่ใช่ดัชน ีหรือ 

underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดัชนดีงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรับอย่างกวา้งขวาง และเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย  

 

2. เงือ่นไขการลงทุน บลจ. จะด าเนนิการลงทุนใน derivatives ไดต้อ่เม ือ่  

2.1 กรณ ีMF ไดร้ะบุเก ีย่วกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่างชัดเจนใน

โครงการ  

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึง่ดังน ี ้ 

2.2.1 derivatives on organized exchange  

2.2.2 OTC derivatives ดังน ี ้ 

2.2.2.1 กรณเีป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมคีูส่ัญญาอกีฝ่ายหนึง่เป็น  

นติบุิคคลทีไ่ดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ derivatives ทีอ่ยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลโดยหน่วยงานก ากบัดูแลดา้น

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทีเ่ป็นสมาชกิสามัญของ IOSCO หรือทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.3 ในกรณทีีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนีด้ว้ยการสง่มอบสนิคา้เม ือ่ derivatives สิน้สุดลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็นทรัพยส์นิทีก่องทุน

สามารถลงทุนได ้ทัง้น ี ้ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธรัิบมอบหรอืมหีนา้ทีส่่งมอบสนิคา้นัน้ก็ตาม  

 

3. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิกรณ ีunderlying เป็นดัชน ี 

ในกรณทีี ่derivatives ม ีunderlying เป็นดัชนตีาม 1.7 – 1.8 ดัชนดีังกล่าวตอ้งมลีักษณะดงัน ี ้ 

3.1 เป็นดัชนทีีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ย่างชัดเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มูลของ  

underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ  ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ และมกีารค านวณดชันใีหเ้ป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมของ

องคป์ระกอบของดัชน ีทัง้น ี ้underlying หรือปัจจัยดงักล่าวตอ้งมกีารเคลือ่นไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย  
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3.2 เป็นดัชนทีีม่ลีักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ดังน ี ้ 

3.2.1 ดัชนทีีม่กีารกระจายตัวอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดัชนทีีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดังน ี ้ 

3.2.1.1 ดัชนทีีอ่งคป์ระกอบแต่ละตัวมนี ้าหนัก ≤ 20% ของน ้าหนักทัง้หมด  

3.2.1.2 ดัชนทีีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหนึง่มนี ้าหนัก ≤ 35% ของน ้าหนักทัง้หมดในกรณทีีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดย

องคป์ระกอบตัวอ ืน่ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิอตัราทีก่ าหนดใน 3.2.1.1  

การพจิารณาการกระจายน ้าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งน าองคป์ระกอบทีเ่ก ีย่วขอ้งกับทองค าหรือน ้ามนัดบิมา

พจิารณา  

3.2.2 ดัชนทีีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรือเก ีย่วขอ้งกับทองค าหรอืน ้ามนัดบิ หรือเป็น ดัชนรีาคาทองค าหรอืน า้มันดบิ  

3.2.3 ดัชนอี ืน่ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขครบถว้นดังน ี ้ 

3.2.3.1 เป็นดัชนทีีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง  

3.2.3.2 เม ือ่ค านวณเงนิลงทุนตามสัดสว่น (pro rata) เสมอืนหนึง่ว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานัน้โดยตรงแลว้

ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้  

3.3 เป็นดัชนทีีไ่ดรั้บการพัฒนาโดยสถาบันทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืและท าหนา้ทีไ่ดอ้ย่างอสิระจาก บลจ. ทัง้น ี ้หากปรากฏว่า

สถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครอืของ บลจ. บลจ. นัน้ตอ้งจัดใหม้มีาตรการป้องกนัความขัดแยง้ทางผลประโยชนอ์ย่างม ี

ประสทิธภิาพดว้ย  

3.4 มกีารแสดงดัชนนีัน้ ๆ  อย่างต่อเน ือ่งเป็นประจ าทุกวันท าการผ่านสือ่ทีม่กีารเสนอขอ้มลูอย่างทันเหตุการณ ์ 

3.5 ในกรณทีีเ่ป็นดัชนกีลุ่มสนิคา้โภคภัณฑ ์ดัชนดีงักล่าวตอ้งค านวณจากตวัแปรอย่างหนึง่อย่างใดหรือหลายอย่างดังน ี ้ 

3.5.1 ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (futures price) ของสนิคา้โภคภัณฑ ์ 

3.5.2 ดัชนสีนิคา้โภคภัณฑท์ีค่ านวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ (futures price) 

ของสนิคา้โภคภัณฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึง่  

3.5.3 ราคาสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ทีอ่า้งองิกบัดัชนสีนิคา้โภคภัณฑต์าม 3.5.2  

3.6 ในกรณทีีเ่ป็นดัชนเีงนิเฟ้อ ดัชนดีังกล่าวตอ้งค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอา้งองิจากรายงานของหน่วยงานราชการ

ของประเทศไทยหรือตา่งประเทศ หรือค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บลจ. แสดงใหเ้หน็ไดว่้าวธิกีารค านวณของ

ผูพั้ฒนาดัชนดีังกล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม  

 

4. หลักเกณฑก์ารจัดใหม้ทีรัพย์สนิทีเ่พยีงพอตอ่การช าระหนีต้ามภาระผูกพัน (cover rule)  

บลจ. ตอ้งจัดใหม้ทีรัพย์สนิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอ ต่อภาระทีก่องทุนอาจตอ้ง

ช าระหนีต้ามขอ้ตกลงเม ือ่ derivatives สิน้สุดลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่ านกังาน

ก าหนด  

 

5. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการลงทุนทีม่วัีตถปุระสงคเ์พือ่การลดความเส ีย่ง  

ในกรณทีี ่บลจ. ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไม่ใช่ส ิง่เดยีวกบัทรัพย์สนิทีจ่ะลดความเส ีย่ง การลงทุนใน 

derivatives ดังกล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานก าหนด  

 

6. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการลงทุนใน OTC derivatives  

6.1 บลจ. ตอ้งจัดใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังน ี ้ 

6.1.1 ใหคู้่สัญญาอกีฝ่ายหนึง่ค านวณและแจง้มูลคา่ยุตธิรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทุกวันที ่15 และวัน

สุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้น ี ้ในกรณทีีวั่นดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บลจ. ใหค้ านวณ และแจง้มูลค่ายุตธิรรม

ภายในวันท าการถดัไป  
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6.1.2 ในกรณทีีเ่กดิเหตุการณท์ีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนีัยส าคัญ ใหคู้่สัญญาอกีฝ่ายหนึง่ค านวณ

และแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทันท ี 

6.1.3 คู่สัญญาอกีฝ่ายหนึง่ยินยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เม ือ่ บลจ. รอ้งขอได ้ 

 

7. หลักเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives  

บลจ. ตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไขดังน ี ้ 

7.1 เขา้เป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพือ่การลดความเส ีย่งเท่านัน้  

7.2 เขา้เป็นคู่สัญญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีักษณะของธุรกรรมหรือเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอย่างหนึง่อย่างใด 

ดังน ี ้ 

7.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ือ้ประกันความเส ีย่งดา้นเครดติทีเ่ก ีย่วขอ้งกับความสามารถ

ในการช าระหนีต้าม obligation ของผูผู้กพันตาม obligation นัน้ โดยคู่สัญญาทีอ่ยู่ในฐานะผูข้ายประกนัความเส ีย่งม ี

ภาระผูกพันทีจ่ะตอ้งช าระเงนิตามขอ้ตกลงซือ้ประกันความเส ีย่งเม ือ่เกดิ credit event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซือ้

ประกันความเส ีย่งครบก าหนดทันท ี(ในกรณทีีไ่มเ่กดิ credit event ขอ้ตกลงจะส ิน้สุดในวันครบก าหนดตามปกต)ิ ทัง้น ี ้

ไม่ว่า obligation จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มหีลายรายการซึง่

ก าหนดใหผู้ข้ายประกนัความเส ีย่งมหีนา้ทีช่ าระหนีเ้ม ือ่เกดิ credit event ขึน้กับ obligation รายการใดรายการหนึง่เป็น

รายแรก (First to Default Swap) หรือเม ือ่เกดิ credit event ขึน้กับ obligation รายการใดรายการหนึง่ในกลุม่ 

obligation ซึง่จะมกีารช าระราคากันเฉพาะในส่วนของสนิทรัพยร์ายนัน้ แต่ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเม ือ่เกดิ credit event 

ขึน้กับ obligation ทุกรายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap)  

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ือ้ประกนัความเส ีย่ง  

ของสนิทรัพย์อา้งองิทีเ่กดิจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดรั้บจากสนิทรัพย์อา้งองิ โดยผูข้ายประกนัความเส ีย่งม ี

ภาระผูกพันทีจ่ะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงทีห่รืออตัราลอยตวัทีอ่า้งองิกับอตัราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลงกนั และสว่นที่

ลดลง (ถา้ม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพยอ์า้งองิ เพือ่แลกกบัการทีผู่ซ้ ือ้ประกนัความเส ีย่งจะโอนผลตอบแทนและ

ส่วนทีเ่พิม่ข ึน้ (ถา้ม)ี ของมูลคา่ยุตธิรรมของสนิทรัพยอ์า้งองิใหก้ับผูข้ายประกันความเส ีย่ง จนกว่าจะเกดิ credit event 

หรือครบก าหนดสัญญา (กรณไีม่เกดิ credit event)  

7.3 ตอ้งใชส้ัญญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือ

สัญญามาตรฐานอ ืน่ตามทีส่ านกังานยอมรับ ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลัีกษณะดังน ี ้ 

7.3.1 มผีลใชบั้งคับไดต้ามกฎหมาย และไมข่ัดหรอืแยง้กับกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย ์ 

และตลาดหลักทรัพยห์รือกฎหมายอ ืน่  

7.3.2 ไม่มขีอ้ก าหนดทีท่ าใหส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นตราสารหนีห้รอืสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้  

ที ่credit derivatives นัน้อา้งองิเส ือ่มเสยีไป  

7.3.3 ไม่มขีอ้ก าหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้กคู่่สญัญา  

 

ส่วนที ่7 : ทรัพย์สนิประเภทหน่วย private equity ในต่างประเทศ  

การลงทุนในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑด์ังน ี ้ 

หน่วย private equity ทีม่คีุณสมบัตแิละเป็นไปตามหลักเกณฑ ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรับตราสาร TS 

ในส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

ในกรณกีองทุนรวมเขา้ผูกพันตามขอ้ตกลงกับกจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให ้บลจ. ลงทุนในหน่วย private 

equity ได ้โดยตอ้งไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนเขา้ผูกพันมากกว่าขอ้ตกลงจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีจ่ะลงทุน   
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3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอ ืน่ เพือ่เป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวม :  

 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอ ืน่ เพือ่เป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :  

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชนเ์ฉพาะจากหลักทรัพย ์ทรัพย์สนิอ ืน่ หรือหาดอกผลโดยวธิอี ืน่อย่างใดอย่าง

หนึง่หรือหลายอย่างตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี ้เวน้แตใ่นกรณทีีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนหรือส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรือมปีระกาศแกไ้ขหรือเพิม่เตมิประเภทหรอืลักษณะของหลักทรัพย์

หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ ในกรณทีีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลง

อัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

  

ส่วนท ี ่1 : อตัราส่วนการลงทนุท ีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (single entity limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากัดอัตราสว่น 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  

2.1 กรณมี ีcredit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึน้ไป 

  

ไม่จ ากัดอัตราสว่น 

 
2.2 กรณมี ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade แต่ต ่ากว่า 

2 อันดับแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในขอ้ 3.13.1 และ 3.13.2 ส่วนที ่2 ขอ้ 1.1 

หรือขอ้ 2.1  

ไม่จ ากัดอัตราสว่น 

4 เงนิฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรือผูอ้อกตราสาร

มลีักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ดังน ี ้

4.1 ม ีcredit rating อยู่ในระดับ investment grade  

4.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้น ี ้เฉพาะเงนิฝากหรือตราสารทีรั่ฐบาล

เป็นประกัน  

ไม่เกนิ 20% 

(หรือไม่เกนิ 10% เม ือ่เป็นการลงทุน

ในต่างประเทศหรือผูม้ภีาระผูกพันม ี

ภูมลิ าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลอืกใช ้ 

credit rating แบบ national scale  

5 ตราสารทีม่ลีักษณะครบถว้นดังน ี ้

5.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารก ึง่หนีก้ ึง่ทุน SN หรือศุกกู ทีผู่อ้อก

จัดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดรั้บ

อนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารทีม่ลีักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ดังน ี ้

5.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบยีน 

5.2.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการท่ัวไปโดยมรีายละเอยีดตาม

แบบ filing 

5.2.3 ในกรณทีีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวันช าระหนี ้≤ 397 วัน นับแต่

วันทีล่งทุน และไม่ไดม้ลีักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ภีาระผูกพัน

ตามตราสารดังกล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน ี ้

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ย ธุรกจิสถาบัน

การเงนิ  

ไม่เกนิอัตราดงัน ี ้แลว้แตอ่ัตราใด 

จะสูงกว่า 

1.  10% หรือ 

2.  น ้าหนักของตราสารทีล่งทุน 

ใน benchmark + 5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราส่วน (% ของ NAV) 

5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยู่อาศัย  

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลาง และขนาดย่อมแหง่

ประเทศไทย  

5.2.3.7 ธนาคารเพือ่การส่งออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

5.2.3.9 บล. 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

5.4 ม ีcredit rating อยู่ในระดับ investment grade 

5.5 ในกรณทีีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวันช าระหนี ้> 397 วัน นับแต่

วันทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

6 ทรัพย์สนิดังน ี ้

6.1 ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลักทรัพย์

ส าหรับผูล้งทุนท่ัวไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์

ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยู่ระหว่าง

ด าเนนิการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนการเป็นหลักทรัพย์

ซ ือ้ขายใน SET  

หรือในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์่างประเทศ)  

6.2 ตราสารทุนทีอ่อกโดยบริษัททีจั่ดตัง้ข ึน้ไม่ว่าตามกฎหมายไทย

หรือกฎหมายต่างประเทศ ซึง่หุน้ของบรษัิทดงักล่าวซือ้ขายใน

กระดานซือ้ขายหลักทรัพย์ส าหรับ 

ผูล้งทุนท่ัวไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์

ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบริษัททีอ่ยู่ระหว่างด าเนนิการแกไ้ขเหตุที่

อาจท าใหม้กีารเพกิถอนหุน้ออกจากการซือ้ขายใน SET หรือใน

ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์่างประเทศ) 

6.3 หุน้ทีอ่ยู่ในระหว่าง IPO เพือ่การจดทะเบยีนซือ้ขายตาม 6.1 

6.4 ตราสารทีม่ลีักษณะครบถว้นดงัน ี ้ 

6.4.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารก ึง่หนีก้ ึง่ทุน SN หรือศุกูกทีผู่อ้อก

จัดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ 

หรือผูอ้อกจัดตัง้ข ึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แต่ไมร่วมสาขาของ 

ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดรั้บอนญุาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศ

ไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 

6.4.2 ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade  

6.4.3 เป็นตราสารทีม่ลีักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ดังน ี ้

6.4.3.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบยีนใน SET หรือในตลาดซือ้ขาย

หลักทรัพย์ต่างประเทศ 

 รวมกันไม่เกนิอตัราดงัน ี ้แลว้แตอ่ัตรา

ใด 

จะสูงกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) น ้าหนักของทรัพย์สนิทีล่งทุน 

ใน benchmark + 5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราส่วน (% ของ NAV) 

6.4.3.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มูลเป็นการท่ัวไป โดยมรีายละเอยีด

ตามแบบ filing 

6.4.3.3 ในกรณทีีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวันช าระหนี ้≤ 397 วัน นับ

แต่วันทีล่งทุน และไม่ไดม้ลีักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผูม้ ี

ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวตอ้งเป็น บุคคลดังน ี ้

6.4.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.4.3.3.2 สถาบันการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

6.4.3.3.3 สถาบันการเงนิต่างประเทศทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับ

บุคคลตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

6.4.4 ในกรณทีีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวันช าระหนี ้> 397 วัน นับแต่

วันทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

6.5 DW ทีม่ ีissuer rating อยู่ในระดับ investment grade 

6.6 ธุรกรรมดังน ี ้ทีคู่่สัญญาม ีcredit rating อยู่ในระดับ 

investment grade  

6.6.1 reverse repo 

6.6.2 OTC derivatives 

6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ทีม่ลีักษณะครบถว้นดังน ี ้

6.7.1 จดทะเบยีนซือ้ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพือ่การจด

ทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลักทรัพยส์ าหรับผูล้งทุนท่ัวไป

ของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์่างประเทศ (แต่ไม่

รวมถงึหน่วยดังกล่าวทีอ่ยู่ระหว่างด าเนนิการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้ ี

การเพกิถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือ้ขายใน SET หรือใน

ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์่างประเทศ)  

6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนทีไ่ม่ไดม้ลีักษณะกระจายการลงทุนใน

กจิการโครงสรา้งพืน้ฐานอสังหาริมทรัพย ์หรือสทิธกิารเช่า แลว้แต่

กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทางทีส่ านักงานก าหนด 

6.8 หน่วย private equity ทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายหรืออยู่ใน ระหว่าง 

IPO เพือ่การจดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ ขายหลกัทรัพย์

ส าหรับผูล้งทุนท่ัวไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์

ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วย private equity ทีอ่ยู่ระหว่าง

ด าเนนิการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดังกล่าวออก

จากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์

ต่างประเทศ) 

6.9 หน่วย CIS ตามทีร่ะบุใน ขอ้ 3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์

หรือทรัพย์สนิอ ืน่ หรือการหาดอกผลโดยวธิอี ืน่ทีจ่ะลงทุน ส่วนที ่2 

ขอ้ 1.2 หรือขอ้ 2.2 ทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO  

เพือ่การจดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลักทรัพยส์ าหรับผู ้

ลงทุนท่ัวไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ตา่งประเทศ 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราส่วน (% ของ NAV) 

(แต่ไม่รวมถงึหน่วยดังกลา่วทีอ่ยู่ ระหว่างด าเนนิการแกไ้ขเหตุทีอ่าจ

ท าใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือ้ขายใน SET หรือ

ในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนทีม่ลีักษณะกระจาย

การลงทุนในกจิการโครงสรา้งพืน้ฐาน อสังหาริมทรัพย ์หรือสทิธกิาร

เช่า แลว้แต่กรณ ี(diversified fund) ตามแนวทาง 

ทีส่ านักงานก าหนด และมลัีกษณะตาม 6.7.1 

ไม่จ ากัดอัตราสว่น 

8 ทรัพย์สนิอ ืน่นอกเหนอืจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกันไม่เกนิ 5% 

หมายเหตุ : ในกรณเีป็นทรัพยส์นิดงัน ี ้ไม่มขีอ้ก าหนดเก ีย่วกับ single entity limit ของผูรั้บฝากผูอ้อกตราสารหรอื

คู่สัญญา แลว้แต่กรณ ี

1. เงนิฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพือ่การด าเนนิงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange 

  

ส่วนท ี ่2 : อตัราส่วนการลงทนุท ีค่ านวณตามกลุ่มกจิการ (group limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพยส์นิของบริษัททุกบริษัททีอ่ยู่ในกลุ่มกจิการ

เดยีวกันหรือการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิ 

กับบริษัทดังกล่าว  

   

ไม่เกนิอัตราใดอตัราหนึง่ดังน ี ้แลว้แตอ่ัตรา

ใดจะสูงกว่า 

(1)  25% หรือ 

(2)  น ้าหนักของทรัพย์สนิทีล่งทุนใน 

benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณเีป็นทรัพยส์นิดงัน ี ้ไม่มขีอ้ก าหนดเก ีย่วกับ group limit  

1. เงนิฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพือ่การด าเนนิงานของ MF  

2. derivatives on organized exchange 

  

ส่วนท ี ่3: อตัราส่วนการลงทนุท ีค่ านวณตามประเภททรพัยส์นิ (product limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรือ P/N ทีน่ติบุิคคล

ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในตา่งประเทศของนติบุิคคล

ดังกล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังน ี ้

1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ข ึน้ 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยู่อาศัย 

(ไม่รวมถงึทรัพยส์นิที ่MF ไดรั้บโอนกรรมสทิธ ิม์าจากคู่สญัญาตาม 

reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไม่เกนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบัญช ี

เวน้แต่เป็น MF ทีม่อีายุโครงการ < 1 ปี  

ใหเ้ฉลีย่ตามรอบอายุกองทุน 

- อัตราขา้งตน้ไม่ใชก้ับ MF ทีอ่ายุกองทุน 

คงเหลอื ≤ 6 เดอืน  ทัง้น ี ้เฉพาะ MF ทีม่ ี

อายุโครงการ ≥ 1 ปี  
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราส่วน (% ของ NAV) 

2 

  

ทรัพย์สนิดังน ี ้

2.1  B/E หรือ P/N ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่ MF ได ้

ด าเนนิการใหม้กีารรับโอนสทิธเิรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีาร

ทีก่ฎหมายก าหนด หรือมเีงือ่นไขให ้MF 

สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2  SN (แต่ไม่รวมถงึ SN ซ ึง่จดทะเบยีนกบั TBMA และมกีาร

เสนอขายตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ

ก ากับตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอ

ขายตราสารหนีท้ ีอ่อกใหม่) 

2.3  เงนิฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝาก

เกนิ 12 เดอืน  

2.4  total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนนี ้

  

รวมกันไม่เกนิ 25% 

  

3 reverse repo ไม่เกนิ 25% 

4 securities lending   ไม่เกนิ 25% 

5 total SIP ซ ึง่ไดแ้ก่ ทรัพย์สนิตามขอ้ 8 ในส่วนที ่1 : อัตราส่วน 

การลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรือคูส่ัญญา (single 

entity limit)  แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี ้ตราสารก ึง่หนีก้ ึง่ทุน SN ศุ

กูก หรือตราสาร Basel III ทีม่ลีักษณะครบถว้นดังน ี ้

5.1  มลีักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ส่วนที ่1: 

อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิ 

หรือคู่สัญญา (single entity limit) 

5.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดับต า่กว่า investment grade 

หรือไม่ม ีcredit rating 

รวมกันไม่เกนิ 15% 

  

6. derivatives ดังน ี ้   

6.1  การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ทีม่วัีตถปุระสงค ์เพือ่การลด

ความเส ีย่ง (hedging)  

ไม่เกนิมูลค่าความเส ีย่งทีม่อียู่  

6.2  การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ทีม่ใิช่เพือ่การลดความ

เส ีย่ง (non-hedging) 

global exposure limit 

6.2.1  กรณ ีMF ไม่มกีารลงทุนแบบ

ซับซอ้น จ ากัด net exposure ทีเ่กดิจาก 

การลงทุนใน derivatives โดยตอ้ง ไม่

เกนิ 100% ของ NAV 

(รายละเอยีดของการค านวณ ใหพ้จิารณา

ตามหลักเกณฑท์ีส่ านกังานประกาศ

ก าหนด) 

หมายเหตุ : ส าหรับการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพือ่การด าเนนิงานของ MF ไม่มขีอ้ก าหนดเก ีย่วกบั 

product limit 
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ส่วนท ี ่4 : อตัราส่วนการลงทนุท ีค่ านวณตามความมส่ีวนไดเ้สยีในกจิการท ีล่งทนุ (concentration limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราส่วน  

1 หุน้ของบริษัทรายใดรายหนึง่ 

  

  

ทุก MF รวมกันภายใตก้ารจัดการของ บลจ. รายเดยีวกัน

ตอ้งมจี านวนหุน้ของบริษัทรวมกนั < 25% ของจ านวน

สทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทนัน้ 

2 ตราสารหนี ้ตราสารก ึง่หนีก้ ึง่ทุน ตราสาร Basel III 

และศุกูก 

ของผูอ้อกรายใดรายหนึง่  

(ไม่รวมถงึตราสารหนีภ้าครัฐไทยหรอืตราสารหนี้

ภาครัฐต่างประเทศ) 

  

2.1 ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีส้นิทางการเงนิ 

(financial liability)* ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามที่

เปิดเผยไวใ้นงบการเงนิส าหรับรอบระยะเวลาบัญชล่ีาสุด 

ทัง้น ี ้ในกรณทีีผู่อ้อกตราสารมหีน ีส้นิทางการเงนิทีอ่อก

ใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชถีัดไปและยังไม่ปรากฏ

ในงบการเงนิล่าสุด บลจ. อาจน ามูลคา่หนีส้นิทางการเงนิ

ดังกล่าวมารวมกับมลูค่าหนีส้นิทางการเงนิตามงบการเงนิ

ล่าสุดดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหนีส้นิทางการเงนินัน้จะตอ้งเป็น

ขอ้มูลทีม่กีารเผยแพร่เป็นการท่ัวไป และในกรณทีีผู่อ้อก

ตราสารไม่มหีน ีส้นิทางการเงนิตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบ

การเงนิส าหรับรอบระยะเวลาบัญชล่ีาสุด**ใหใ้ชอ้ตัราส่วน

ไม่เกนิ 1 ใน 3ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร

ตามขอ้น ีข้องผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครั้ง เวน้แต่ในกรณทีีผู่ ้

ออกตราสารไดม้กีารยืน่แบบ filing ในลักษณะเป็น

โครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็น

รายโครงการ 

  

หมายเหตุ: *หนีส้นิทางการเงนิ (financial liability) ให ้

พจิารณาตามมาตรฐานการบัญชทีีผู่อ้อกตราสารดงักล่าว

ไดจั้ดท างบการเงนิตามมาตรฐานการบัญชนีัน้ โดยเป็น

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่ าหนดโดย

คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชตีามกฎหมายว่า

ดว้ยวชิาชพีบัญช ีหรือมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่

เป็นทีย่อมรับในระดับสากล เช่น International Financial 

Reporting Standards (IFRS) หรือ United States 

Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) 

เป็นตน้ 

**รวมถงึกรณยัีงไม่ครบก าหนดการจัดท างบการเงนิใน

ครั้งแรกของผูอ้อกตราสาร 

    2.2 ในกรณทีีก่องทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น ีโ้ดยเป็น

ตราสารทีอ่อกใหม่และม ีcredit rating อยู่ในระดับต ่ากว่า 

investment grade หรือไม่ม ีcredit rating ให ้บลจ. 

ลงทุนเพือ่กองทุนภายใตก้ารจัดการของ บลจ. ราย

เดยีวกันรวมกันไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
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เสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครัง้ เวน้แต่กรณทีีผู่ ้

ออกตราสารไดม้กีารยืน่แบบ filing ในลักษณะเป็น

โครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็น

รายโครงการ (อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใชก้ับกรณเีป็นตรา

สารทีอ่อกโดยบุคคลดังน ี ้ 

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธรุกจิสถาบัน

การเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยู่อาศัย 

6. ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

แหง่ประเทศไทย  

7. ธนาคารเพือ่การส่งออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบันการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็น

สมาชกิ 

11. สถาบันการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านอง

เดยีวกับบุคคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึง่ - ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF 

หรือ  

กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้  

- อัตราขา้งตน้ไม่ใชก้ับการลงทุนดังน ี ้ 

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีักษณะ

ครบถว้นดังน ี ้ 

โดยไดรั้บความเหน็ชอบจากส านักงาน  

(1.1) มขีนาดเล็ก  

(1.2) จัดตัง้ข ึน้ใหม่โดยมอีายุไมเ่กนิ 2 ปี  

(1.3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง  

 

(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของ MF อ ืน่ที ่บลจ. 

เดยีวกันเป็นผูรั้บผดิชอบในการด าเนนิการ           

 

                     

4 หน่วย infra ของกองทุนใด 

กองทุนหนึง่ 

ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทัง้หมดของ

กองทุน infra ทีอ่อกหน่วยนัน้ เวน้แต่เป็นหน่วย infra ของ

กองทุนทีม่ลีักษณะครบถว้นดงัน ี ้โดยไดรั้บความเหน็ชอบ

จากส านักงาน 
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(1) มขีนาดเล็ก  

(2) จัดตัง้ข ึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 

(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

5 หน่วย property ของกองทุนใด 

กองทุนหนึง่ 

ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทัง้หมดของ

กองทุน property ทีอ่อกหน่วยนัน้ เวน้แต่เป็นหน่วย 

property ของกองทุนทีม่ลีักษณะครบถว้นดังน ี ้โดยไดรั้บ

ความเหน็ชอบจากส านักงาน 

(1) มขีนาดเล็ก  

(2) จัดตัง้ข ึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 

(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

6 หน่วย private equity ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย private equity ทัง้หมด

ของกองทุน private equity  

ทัง้น ี ้การค านวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด

ทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  

  

กรณีทรพัยส์นิท ีล่งทนุขาดคุณสมบตัหิรอืการลงทนุไมเ่ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุ  

1. ในกรณทีีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนด แต่ตอ่มาทรัพยส์นิทีล่งทุนมคีุณสมบัตทิีเ่ปลีย่นแปลงไป

จนเป็นเหตุใหข้าดคุณสมบัตใินการเป็นทรัพยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บริษัทจัดการตอ้งด าเนนิการ

ดังต่อไปนี ้ 

(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเก ีย่วกบัชือ่ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนและวันทีท่รัพยส์นิขาดคุณสมบัต ิและ

จัดส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน ์ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันทีเ่กดิกรณดีังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไวท้ี่

บริษัทจัดการ  

(2) จ าหน่ายทรัพย์สนิทีข่าดคณุสมบัตภิายในโอกาสแรกโดยค านงึถงึประโยชนข์องผูล้งทุนเป็นส าคัญ แต่ตอ้งไม่เกนิกว่า

ระยะเวลา 90 วันนับแต่วันทีท่รัพย์สนินัน้ขาดคณุสมบัต ิเวน้แตเ่ป็นกรณตีามขอ้ 5  

(3) เม ือ่บริษัทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพยส์นิทีข่าดคณุสมบัต ิหรือทรัพยส์นิทีข่าดคณุสมบัตมิคีุณสมบัตเิปลีย่นแปลง

ไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดแลว้ บริษัทจัดการตอ้งจัดท ารายงานขอ้มลูเก ีย่วกบัชือ่ จ านวน อัตราส่วนการ

ลงทุนในทรัพย์สนิดังกล่าว รวมถงึวันทีไ่ดจ้ าหน่ายทรัพยส์นินัน้ออกไปหรือวันทีท่รัพยส์นิมกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบัต ิ

แลว้แต่กรณ ีและใหจั้ดสง่รายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน ์ภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นทีเ่กดิกรณดีงักล่าว  

  

ในกรณทีีบ่ริษัทจัดการไมส่ามารถจ าหน่ายทรัพยส์นิทีข่าดคณุสมบัตใิหเ้ป็นไปตาม (2) บริษัทจัดการตอ้งจัดท ารายงาน

ขอ้มูลตามวรรคหนึง่ พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สนิดงักล่าว และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน และผูด้แูล

ผลประโยชน ์ภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นครบระยะเวลาดงักล่าว  

  

2. ในกรณทีีท่รัพย์สนิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด แต่ตอ่มาการลงทุนไม่เป็นไป

ตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันท าการตดิตอ่กนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บริษัทจัดการตอ้งด าเนนิการ

ดังต่อไปนี ้ 

(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเก ีย่วกบัประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตาม

อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดงักล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน ์ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันครบระยะเวลา

ดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไวท้ีบ่รษัิทจัดการ  
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(2) ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรัพยส์นิทีเ่กนิอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนที่

ก าหนด  

(3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านงึถงึประโยชนข์องผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่

ตอ้งไม่เกนิระยะเวลาดังน ี ้เวน้แต่เป็นกรณตีามขอ้ 5  

(ก) 30 วันนับแต่วันส ิน้รอบระยะเวลาบัญช ีในกรณทีีไ่ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภท

ทรัพย์สนิ (product limit) ส าหรับการลงทุนในเงนิฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตั๋วแลกเงนิ หรือตัว๋สัญญาใช ้

เงนิ ตาม ส่วนที ่3 ในขอ้ 1  

(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ส าหรับกรณอี ืน่ใดนอกเหนอืจากกรณตีาม (3) (ก)  

(4) เม ือ่บริษัทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแลว้ บริษัทจัดการตอ้งจัดท ารายงาน

ขอ้มูลเก ีย่วกับชือ่ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิดังกล่าว รวมถงึวันทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการ

ลงทุน แลว้แต่กรณ ีและจัดส่งรายงานดงักล่าวตอ่ผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันทีส่ามารถแกไ้ขให ้

เป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนได ้ 

  

ในกรณทีีบ่ริษัทจัดการไมส่ามารถแกไ้ขใหไ้ปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการตอ้ง

จัดท ารายงานขอ้มูลตามวรรคหนึง่ พรอ้มสาเหตุทีไ่มส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดสง่

รายงานต่อส านักงาน และผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว  

  

(5) ในกรณทีีก่องทุนมหีุน้ของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการ

ทีล่งทุน (concentration limit) นอกจากการปฏบัิตติามวรรคหนึง่ (1) (2) (3) และ (4) แลว้ บริษัทจัดการตอ้ง

ด าเนนิการดังน ีด้ว้ย  

(ก) งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนทีเ่กนิอัตราส่วนการลงทุน เวน้แตก่รณจี าเป็นและสมควรโดยไดรั้บการ

ผ่อนผันจากส านักงาน  

(ข) ลดสัดส่วนการถอืหุน้หรือลดการมอี านาจควบคุม หรือยืน่ค าขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้ ในกรณทีีท่รัพยส์นิ

เป็นหุน้ของบริษัทจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษัิทดังกล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของ

บริษัทนัน้จนถงึหรือขา้มจุดทีต่อ้งท าค าเสนอซือ้  

ความในวรรคหนึง่มใิหน้ ามาใชก้ับกองทุนรวมดังต่อไปนี ้ 

(1) กองทุนรวมทีมุ่่งเนน้ลงทุนเพยีงครั้งเดยีวโดยถอืทรัพยส์นิทีล่งทุนไวจ้นครบก าหนดอายุของทรัพย์สนิ หรือครบ

อายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม (กองทุน buy & hold)  

(2) กองทุนรวมฟีดเดอร ์ในส่วนทีเ่ป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  

หรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการที่

ลงทุน (concentration limit) โดยใหด้ าเนนิการตามทีก่ าหนดในขอ้ 3.  

  

3. ในกรณกีองทุนรวมฟีดเดอร์ บริษัทจัดการจะด าเนนิการดังต่อไปนี ้หากปรากฏว่ามกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไมเ่ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีใน

กจิการทีล่งทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วันท าการตดิต่อกัน  

(1) จัดท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเก ีย่วกบัประเภท จ านวน อัตราส่วนการลงทุน และวันทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตาม

อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานตอ่ส านักงานและผูดู้แลผลประโยชน ์ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันครบระยะเวลา

ดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไวท้ีบ่รษัิทจัดการ  
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(2) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยค านงึถงึประโยชนข์องผูล้งทุนเป็นส าคัญ แต่

ตอ้งไม่เกนิระยะเวลา 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว  

(3) หากบริษัทจัดการสามารถแกไ้ขอตัราส่วนการลงทุนได ้ใหจั้ดท ารายงานขอ้มูลเก ีย่วกับชือ่ จ านวน อัตราสว่นการ

ลงทุนในทรัพย์สนิดังกล่าว รวมถงึวันทีอ่ัตราสว่นเป็นไปตามทีก่ าหนด และจัดสง่รายงานดังกล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์

ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2)  

ในกรณทีีบ่ริษัทจัดการไมส่ามารถแกไ้ขอัตราสว่นการลงทุนได ้หา้มมใิหบ้ริษัทจัดการลงทุนเพิม่เตมิในทรัพย์สนิทีเ่กนิ

อัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุนทีก่ าหนด และใหบ้รษัิทจัดการจัดท ารายงานขอ้มูลตามวรรค

หนึง่ พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานตอ่ส านักงานและ

ผูดู้แลผลประโยชน ์ทัง้น ี ้ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันครบระยะเวลาตาม (2)  

  

4. ในกรณทีีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมามกีรณดีงัต่อไปนี ้จนเป็นเหตุใหไ้ม่

เป็นไปตามอัตราสว่นการลงทุน ใหบ้ริษัทจัดการปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2. โดยอนุโลม  

(1) กรณทีีก่องทุนมกีารลงทุนหรือไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลักทรัพยต์ามสดัสว่น  

ทีม่อียู่เดมินัน้  

(2) กรณทีีก่องทุนไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการบรจิาค  

  

5.ในกรณทีีม่เีหตุสดุวสิัยหรือเหตุจ าเป็นอ ืน่ใดท าใหบ้ริษัทจัดการไมส่ามารถด าเนนิการแกไ้ขเพือ่ใหก้ารลงทุนเป็นไปตาม

หลักเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้1(2) หรือขอ้ 2 วรรคหนึง่ (3) (ข) หรือบริษัทจัดการมคีวามเหน็ว่าการด าเนนิการดงักล่าวจะ

ไม่เป็นประโยชนต์่อผูล้งทุน บริษัทจัดการสามารถใชดุ้ลยพนิจิด าเนนิการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งค านงึถงึ

ประโยชนข์องผูล้งทุนเป็นส าคญั และตอ้งส่งรายงานเก ีย่วกบัการด าเนนิการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวตอ่

ส านักงาน ผูถ้อืหน่วยลงทุนและผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่อ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตาม

หลักเกณฑด์ังกล่าว ทัง้น ี ้ในการจัดส่งรายงานดงักล่าวใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถด าเนนิการโดย

วธิกีารเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการแทนได ้ 

  

กรณีการลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบง่ประเภทของกองทนุ  

1 ในกรณทีีก่องทุนมสีัดสว่นการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท

จัดการตอ้งด าเนนิการดังตอ่ไปนี ้ 

(1) จัดท ารายงานเก ีย่วกับการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ าใหม้กีารลงทุนไมเ่ป็นไป

ตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จัดสง่ต่อผูดู้แลผลประโยชน ์ภายใน 3 วันท าการนบัแต่

วันทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไวท้ีบ่รษัิทจัดการ  

(2) ด าเนนิการแกไ้ขใหส้ัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือด าเนนิการเปลีย่นแปลงประเภท

ของกองทุน ทัง้น ี ้ตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2  

  

ขอ้ 2 ในกรณทีีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท

จัดการจะด าเนนิการแกไ้ขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแตวั่นที่

สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษัิทจัดการจะไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน

ใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึง่ บริษัทจัดการตอ้งจัดใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิกผู่ถ้อืหน่วยลง

ทุนเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมกอ่นทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบั้งคับ โดยวธิกีาร
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ดังกล่าวตอ้งมรีะยะเวลาเพยีงพอและเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เม ือ่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนให ้

เปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมแลว้ บริษัทจัดการตอ้งงดเก็บค่าธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วย

ลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลีย่นแปลงดังกล่าวจะมผีลใชบั้งคับ และในกรณทีีค่รบก าหนด 90 วันนับแต่วันทีส่ดัส่วนการ

ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไมม่ผีลใชบั้งคับ บริษัทจัดการ

ตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 

 

4. การแบ่งชนดิหนว่ยลงทนุ (Class of Unit) :  

 

4.1. การแบ่งชนดิหน่วยลงทุน : ม ี 

 

4.2. ประเภทการแบ่งชนดิหน่วยลงทุน :  

- ค่าธรรมเนยีมหรอืค่าใชจ่้ายทีเ่รียกเก็บผูถ้อืหน่วยลงทุน 

4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบ่งชนดิหน่วยลงทุน) :  

รายละเอยีดแต่ละ

ชนดิหน่วยลงทนุ 
ชือ่ย่อ ค าอธบิายเพิม่เตมิ 

1. ชนดิท่ัวไป KKP GINFRAEQ-H 
ส าหรับผูล้งทุนท่ัวไป และ/หรือผูล้งทุนประเภทอ ืน่ทีบ่ริษัทจัดการจะ

ประกาศรายละเอยีดและเงือ่นไขเพิม่เตมิในอนาคต  

2. ชนดิ F KKP GINFRAEQ-H-F 

ส าหรับผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนรวม และ/หรือกองทุนส่วนบุคคลภายใตก้าร

จัดการของบริษัทจัดการ และ/หรือผูล้งทุนประเภทอ ืน่ทีบ่ริษัทจัดการจะ

ประกาศรายละเอยีดและเงือ่นไขเพิม่เตมิในอนาคต 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ทัง้น ี ้บริษัทจัดการขอสงวนสทิธเิพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ปรับปรุงรายละเอยีดชนดิหน่วยลงทุน 

ประเภทของผูล้งทุน โดยบริษัทจัดการจะแจง้และ/หรือประกาศใหท้ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน หากในกรณทีีเ่ป็น

ประโยชนต์่อผูถ้อืหน่วยลงทุนหรือกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสทิธแิจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วัน ก่อนการ

เปลีย่นแปลง แกไ้ข ปรับปรุง หรือเพิม่เตมิ โดยตดิประกาศและ/หรอืจัดใหม้ขีอ้ความดังกล่าวทีส่ านักงานของบรษัิท

จัดการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรือผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ รวมทัง้ขอสงวน

สทิธทิีจ่ะเปิดใหบ้ริการการแบ่งชนดิหน่วยลงทุน /หรือเปิดขายหน่วยลงทุนชนดิอ ืน่เพิม่เตมิในภายหลังได ้โดยจะปฏบัิต ิ

ตามแนวทางทีส่ านักงาน กลต.ก าหนด  

 

5. การเสนอขายหนว่ยลงทนุคร ัง้แรก :  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื 

-  

 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพือ่ประโยชนข์องพลเมอืงสหรัฐอเมรกิา 

และ/หรือไอร์แลนดแ์ละ/หรือประเทศอ ืน่ทีบ่ริษัทจัดการก าหนดเพิม่เตมิในภายหลัง หรือผูท้ีม่ถี ิน่ฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา
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และ/หรือไอร์แลนดแ์ละ/หรือประเทศอ ืน่ทีบ่ริษัทจัดการก าหนดเพิม่เตมิในภายหลัง หรือบุคคลซึง่โดยปกตมิถี ิน่ทีอ่ยู่ใน

สหรัฐอเมริกาและ/หรอืไอรแ์ลนดแ์ละ/หรือประเทศอ ืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเพิม่เตมิในภายหลัง รวมถงึกองทรัพยส์นิ

ของบุคคลดังกล่าวและบรษัิทหรอืหา้งหุน้ส่วนซึง่จัดใหม้ขี ึน้และด าเนนิกจิกรรมในสหรัฐอเมริกาและ/หรอืไอรแ์ลนดแ์ละ/

หรือประเทศอ ืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเพิม่เตมิในภายหลัง บริษัทจัดการจงึขอสงวนสทิธใินการทีจ่ะไม่เสนอขายหรือ

ระงับการสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนของกองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มใหก้ับบุคคลทีก่ล่าวมาขา้งตน้ โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ ้

ลงทุนทราบล่วงหนา้  

 

อนึง่ บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดเก ีย่วกบัช่องทางบริการ/วธิกีารอ ืน่ใดดังกล่าวตามขอ้ 5.1 

ซึง่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. โดยถอืว่าไดรั้บความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวก/เพิม่ประสทิธภิาพในการ

ใหบ้ริการการลงทุนแกผู่ส้นใจลงทุน/ผูจ้องซือ้ ทัง้น ี ้บริษัทจัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหผู้ส้นใจลงทุน/ผูจ้องซือ้

ทราบล่วงหนา้ก่อนการเริม่ใหบ้ริการ โดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกล่าวทีส่ านกังานของบรษัิทจัดการ หรือส านกังาน

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรือผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

 

5.2.1 วธิกีารขอรับหนังสอืชีช้วน ค าสั่งซ ือ้หน่วยลงทุน ค าขอเปิดบัญชกีองทุนและเอกสารอ ืน่ใดทีเ่ก ีย่วขอ้งกับการ

ลงทุน:  

บริษัทจัดการจะจัดใหม้หีรอืด าเนนิการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื (ถา้ม)ี จัดใหม้หีนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลู

โครงการไว ้ณ ทีท่ าการทุกแหง่ของบริษัทจัดการและ ณ สถานทีต่ดิตอ่ทุกแหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื 

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรับหนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มูลโครงการ ใบค าสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุน เอกสารอ ืน่ ๆ  ทีเ่ก ีย่วขอ้งกับการ

สั่งซ ือ้หน่วยลงทุนตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด รวมถงึชุดค าขอเปิดบัญชกีองทุน (กรณยัีงไม่เคยเปิดบัญชกีองทุน) ไดท้ีท่ ี่

ท าการทุกแหง่ของบริษัทจัดการและ ณ สถานทีต่ดิตอ่ทุกแหง่ของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซือ้คนืทุกวันในเวลาท าการ

ของบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื (ถา้ม)ี (ตามแตก่รณ)ี  

 

การเปิดบัญชกีองทุน:  

ผูจ้องซือ้จะตอ้งเปิดบัญชกีองทุนกบับรษัิทจัดการไว ้เพือ่ประโยชนใ์นการตดิต่อท ารายการซือ้ หรือขายคนืหน่วยลงทุน

ของกองทุนทุกกองทุนภายใตก้ารบรหิารของบริษัทจัดการ โดยผูจ้องซือ้ตอ้งกรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่างๆ ในค า

ขอเปิดบัญชกีองทุน รวมถงึเอกสารอ ืน่ๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกับเปิดบัญชกีองทุนตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนดอย่างถูกตอ้งและตาม

ความจริงพรอ้มทัง้แนบเอกสารประกอบการเปิดบัญช ีดังน ี ้ 

 

(1) กรณบุีคคลธรรมดา  

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ซึง่ลงนามรับรองความถูกตอ้ง  

(2) กรณนีติบุิคคล  

ก) ส าเนาหนังสอืรับรองทีก่ระทรวงพาณชิย์ออกใหไ้ม่เกนิ 1 เดอืน ซึง่กรรมการผูม้อี านาจไดล้งนามและประทับ ตรา

ส าคัญของนติบุิคคล (ถา้ม)ี เพือ่รับรองความถูกตอ้งแลว้  

ข) ตัวอย่างลายมอืชือ่กรรมการผูม้อี านาจลงนาม และหรือ ผูม้อี านาจลงนามแทนนติบุิคคลและเงือ่นไขการลงนาม  

ค) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูม้อี านาจลงนามแทนนติบุิคคล ซึง่ลงนามรับรองความถกูตอ้ง  

ง) หนังสอืมอบอ านาจในกรณผูีม้อี านาจลงนามแทนนติบุิคคลไมไ่ดเ้ป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามทีร่ะบุในหนังสอืรับรอง

ทีก่ระทรวงพาณชิย์ออกให ้ 

จ) ส าเนาบัญชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ ซ ึง่ลงนามรับรองความถกูตอ้ง  
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(3) กรณบัีญชร่ีวม (ตัง้แต ่2 คนขึน้ไป แต่ไม่เกนิ 4 คน)  

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ซึง่ลงนามรับรองความถูกตอ้งของผูถ้อืหน่วยลงทุนแตล่ะราย  

 

บริษัทจัดการก าหนดใหผู้ใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนและเป็นผูม้สีทิธทิีจ่ะไดรั้บเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน 

หรือเงนิปันผล รวมถงึเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนือัตโนมัต ิ(ถา้ม)ี หรือเงนิอ ืน่ใดจากหน่วยลงทุน จะตอ้งเป็นผูถ้อืหน่วยทีม่ ี

ช ือ่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเท่านัน้ ในกรณทีีม่ผูีถ้อืหน่วยลงทุนตัง้แต่ 2 รายถอืหน่วยลงทุนร่วมกนั บริษัทจัดการ จะ

ด าเนนิการจดแจง้ชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายนัน้เป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน (แต่ทัง้น ี ้บรษัิท

จัดการขอสงวนสทิธใินการอนมุัตเิปิดบัญชร่ีวมขา้งตน้ไดไ้ม่เกนิ 4 ราย) ซ ึง่ในกรณดีังกล่าว บริษัทจัดการจะท าการโอน

เงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรือเงนิปันผล รวมถงึเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ถา้ม)ี เขา้บัญชเีงนิฝาก

ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายนัน้ไดแ้จง้ความประสงคไ์วแ้กบ่ริษัทจัดการ ทัง้น ี ้บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการอนุมตั ิ

การด าเนนิการตามทีเ่หน็สมควร และเป็นผูก้ าหนดขัน้ตอนและหลักเกณฑข์องแต่ละกรณ ีรวมทัง้การด าเนนิการพสิูจน ์

ทราบความมตีัวตนของลูกคา้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑข์องหน่วยงานราชการทีเ่ก ีย่วขอ้ง หากชือ่บัญชเีงนิฝากไม่

ตรงตามชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุน  

 

ส าหรับเงือ่นไขการลงนามในการใชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนนอกจากทีก่ล่าวขา้งตน้ 

บริษัทจัดการจะถอืเอาเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นใบค าขอเปิดบัญชเีป็นหลัก หรือใบค าขอเปลีย่นแปลงขอ้มูลของผูถ้อืหน่วย

ลงทุน (ถา้ม)ี เวน้แต่บริษัทจัดการจะอนญุาตเป็นอย่างอ ืน่  

 

หากขอ้มูลของชุดค าขอเปิดบัญชทีีบ่ริษัทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืไดรั้บไมชั่ดเจนหรอืไม่ครบถว้น 

อาจรวมถงึกรณทีีบ่รษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้จ้องซือ้ทราบถงึความไม่ชัดเจนหรือ ไม่

ครบถว้นของขอ้มูลดังกล่าวแลว้แต่ไม่ไดรั้บการแกไ้ข หรือยนืยันจากผูจ้องซือ้ บริษัทจัดการและผูส้นบัสนนุการขายหรือ

รับซือ้คนืขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนนิการเปิดบัญชกีองทุนใหแ้กผู่จ้องซือ้  

 

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับปรุงเปลีย่นแปลงเอกสารประกอบการเปิดบัญช ีหรือเอกสารอ ืน่ๆ ในการเปิดบัญช ี

โดยถอืว่าไดรั้บมตเิหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนแลว้ โดยจะแสดงขอ้มูลทีเ่ป็นปัจจุบันเพือ่ใหท่้านผูถ้อืหน่วย

ลงทุนทราบในหนังสอืชีช้วนตามรอบปีบัญชหีรือในเอกสารอ ืน่ใดทีเ่ก ีย่วขอ้งกับกองทุนรวม  

 

เวน้แต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ ืน่ บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รับเปิดบัญชกีองทุน เพือ่เป็นลูกคา้ใน

ความดูแลของบริษัทจัดการเพิม่เตมิ ตัง้แต่วันท าการทีบ่ริษัทจัดการก าหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยการไมรั่บเปิด

บัญชกีองทุนขา้งตน้ ในหนังสอืชีช้วน หรือผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ หรือตดิประกาศทีส่ านักงานผูส้นับสนุนการขาย

หรือรับซือ้คนื และ/หรือ ตามวธิกีารอ ืน่ใดทีบ่ริษัทจัดการก าหนด ทัง้น ี ้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดเ้ปิดบัญชกีองทุนไวก้บั

บริษัทจัดการกอ่นหนา้วันทีบ่ริษัทจัดการไมรั่บเปิดบัญชกีองทุนเพิม่เตมิ สามารถท าธุรกรรมกับบริษัทจัดการไดต้ามปกต ิ 

 

5.2.2 วธิกีารจองซือ้หน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้แรก:  

5.2.2.1 บริษัทจัดการ และผูส้นบัสนนุการขายหรือรับซือ้คนื:  

เม ือ่ผูจ้องซือ้เปิดบัญชกีองทุนแลว้ จะสามารถจองซือ้หน่วยลงทุนครัง้แรกไดภ้ายในระยะเวลาเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน

ครั้งแรก ตัง้แต่เวลา 8.30 – 16.30 น. หรือตามระยะเวลาทีบ่ริษัทจัดการก าหนด โดยจะตอ้งจองซือ้เป็นจ านวนเงนิไม่ต ่า

กว่ามูลค่าการสั่งซ ือ้ขัน้ต ่าตามทีบ่ริษัทจัดการก าหนด เวน้แตบ่ริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ ืน่ ทัง้น ี ้ในการจองซือ้แต่
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ละครั้ง ผูจ้องซือ้ตอ้งกรอกค าสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุน เอกสารอ ืน่ ๆ  ทีเ่ก ีย่วขอ้งกับการสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุนตามทีบ่ริษัทจัดการ

ก าหนด รวมถงึชุดค าขอเปิดบัญชกีองทุน (กรณยัีงไม่เคยเปิดบัญชกีองทุน) และเอกสารประกอบการเปิดบัญชใีนขอ้ 

5.2.1 เรื่อง “การเปิดบัญชกีองทุน”และ ช าระเงนิคา่จองซือ้จนเต็มมลูค่าทีบ่รษัิทจัดการ ตามวันและเวลาทีร่ะบุไวใ้น

หนังสอืชีช้วน โดยผูจ้องซือ้สามารถช าระเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทุนไดต้ามวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด เช่น การช าระ

เป็นเงนิสด และ/หรือบัตรเครดติ และ/หรือเงนิโอน และ/หรือเช็ค และ/หรือดราฟต ์เป็นตน้ เวน้แต่บรษัิทจัดการจะ

อนุญาตเป็นอย่างอ ืน่ ทัง้น ี ้ข ึน้อยู่กับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ โดยเช็ค หรือดราฟต ์จะตอ้งลงวันทีท่ ีส่ัง่ซ ือ้ และขดี

คร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามบัญชจีองซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยบัญชจีองซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าว เป็น

บัญชเีงนิฝากของธนาคารพาณชิย ์ประเภทบัญชกีระแสรายวัน และ/หรือบัญชอีอมทรัพย ์ซ ึง่หากมดีอกเบีย้รับ หรือ

ผลประโยชนใ์ดๆ เกดิข ึน้ในบัญชจีองซือ้หน่วยลงทุนขา้งตน้ บริษัทจัดการจะด าเนนิการใหเ้ป็นผลประโยชนข์องกองทุน 

ทัง้น ี ้บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลง หรือแกไ้ขเพิม่เตมิบัญชจีองซือ้หน่วยลงทุนไดใ้นอนาคต โดยถอืว่า

ไดรั้บความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  

 

ทัง้น ี ้ในวันท าการสุดทา้ยของการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บริษัทจัดการ และ/หรือ ผูส้นับสนนุการขายหรือรับ

ซือ้คนืขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับช าระเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงนิสด และ/หรือเงนิโอน เวน้แตบ่ริษัทจัดการจะอนุญาต

เป็นอย่างอ ืน่ ทัง้น ี ้ข ึน้อยู่กับดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ ในกรณทีีผู่ล้งทุนไม่ไดส้ง่ค าสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนในระหว่างวันและ

เวลาทีบ่ริษัทจัดการเปิดรับค าสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุนหรือท ารายการซือ้หน่วยลงทุนนอกเหนอืจากวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการ

ก าหนด บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธการรับค าสั่งซ ือ้หน่วยลงทุน และจะไม่ด าเนนิการจัดสรรหน่วยลงทุน

ใหก้ับผูจ้องซือ้ดังกล่าว  

 

นอกจากนี ้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนของกองทุนอ ืน่ภายใตก้ารบริหารของบรษัิทจัดการสามารถสัง่ซ ือ้หน่วย

ลงทุนของกองทุนนีไ้ดโ้ดยน าเงนิบางสว่นหรือทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน หรือเงนิทีไ่ดรั้บจากการเลกิ

กองทุนของกองทุนรวมอ ืน่ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบริษัทจัดการเพือ่ช าระเป็นค่าซ ือ้หน่วยลงทุน หรือสับเปลีย่น

มายังกองทุนนีใ้นช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไดโ้ดยในวันท าการสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วย

ลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการรับช าระเป็นค่าซ ือ้หน่วยลงทุน หรือสับเปลีย่นมายังกองทุนนีไ้ดเ้ฉพาะ

กรณทีีก่องทุนตน้ทางเป็นกองทุนทีบ่รษัิทจัดการก าหนด เวน้แต่บรษัิทจัดการจะอนญุาตเป็นอย่างอ ืน่  

 

เม ือ่เจา้หนา้ทีข่องบริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสารอ ืน่ ๆ  ที่

เก ีย่วขอ้งกับการสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด รวมถงึชุดค าขอเปิดบัญชกีองทุน (กรณยัีงไม่เคยเปิด

บัญชกีองทุน) และภายหลังจากทีไ่ดรั้บช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนจากผูจ้องซือ้แลว้ บริษัทจัดการหรือผูส้นบัสนุน

การขายหรือรับซือ้คนืจะมอบส าเนาค าขอเปิดบัญชกีองทุนและส าเนาค าสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุนแกผู่จ้องซือ้เป็นหลักฐาน  

ทัง้น ี ้การจองซือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณต์่อเม ือ่บรษัิทจัดการไดรั้บเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวนแลว้ และ สทิธ ิ

ของผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิข ึน้หลังจากนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบั้นทกึขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทุนของผูจ้องซือ้ในสมุด

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้  

 

ในกรณทีีธ่นาคารปฏเิสธการเรียกเก็บเงนิตามเช็คหรอืดราฟต ์หรือเช็คหรือดราฟตไ์ม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดภ้ายใน

ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บริษัทจัดการสงวนสทิธใินการด าเนนิการยกเลกิรายการจองซือ้นัน้และแจง้ใหผู้ ้

จองซือ้ทราบทางโทรศัพท ์ 

 

ผูจ้องซือ้ทีไ่ดช้ าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนเต็มจ านวนแลว้จะเพกิถอนการจองซือ้หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าจองซือ้
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ไม่ได ้เวน้แต่บริษัทจัดการจะอนญุาตเป็นอย่างอ ืน่ ทัง้น ี ้ข ึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของบริษัทจัดการ  

 

ในกรณทีีผู่จ้องซือ้ไดส้่งค าสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผูจ้องซือ้พรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง (ถา้ม)ี ใหแ้ก่

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิล็กทรอนกิสท์ีส่ามารถยืนยันแหล่งทีม่าได ้ผูจ้องซือ้ตก

ลงส่งตน้ฉบับเอกสารทุกฉบับใหแ้กบ่รษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืภายใน 7 วัน นับแต่วันทีม่ ี

การส่งค าสั่งซ ือ้ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอเิล็กทรอนกิสอ์ ืน่นัน้ ทัง้น ี ้หากปรากฏในภายหลังว่าขอ้ความหรอืขอ้มลู

ตามเอกสารทีไ่ดรั้บและเอกสารตน้ฉบับไมต่รงกัน หรือ บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืไม่ไดรั้บ

เอกสารตน้ฉบับ และบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื ไดด้ าเนนิการตามขอ้มลูทีไ่ดรั้บทางโทรสาร

และ/หรือช่องทางอเิล็กทรอนกิสอ์ ืน่นัน้แลว้ บริษัทจัดการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรับซือ้คนืจะถอืว่า ผูจ้องซือ้ไดใ้ห ้

ความเหน็ชอบกับบริษัทจัดการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรับซือ้คนืในการด าเนนิการตามขอ้มูลทีไ่ดรั้บทางโทรสารและ/

หรือช่องทางอเิล็กทรอนกิสอ์ ืน่นัน้แลว้  

 

หากขอ้มูลในการสั่งซ ือ้หน่วยลงทุน และขอ้มูลในเอกสารอ ืน่ใดทีเ่ก ีย่วขอ้งกับการสั่งซ ือ้หน่วยลงทุน ทีบ่ริษัทจัดการ หรอื

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บไม่ชัดเจนหรือไมค่รบถว้น และ/หรือกรณทีีบ่รษัิทจัดการหรือผูส้นบัสนนุการขาย

หรือรับซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้จ้องซือ้ทราบถงึความไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถว้นของขอ้มูลดังกล่าวแลว้แต่ไม่ไดรั้บการแกไ้ข 

หรือยืนยันจากผูจ้องซือ้ รวมถงึกรณทีีผู่จ้องซือ้ทียั่งไมก่รอกเอกสาร/แบบสอบถามเพือ่ประเมนิระดับความเส ีย่งของการ

ลงทุนตามทีบ่ริษัทจัดการ และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด บรษัิท

จัดการและผูส้นบัสนนุการขายหรือรับซือ้คนืขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รับค าสั่งซ ือ้หน่วยลงทุน และจะไม่ด าเนนิการหรอืท า

รายการสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้  

 

5.2.2.2 อนิเตอร์เน็ต (Internet)  

บริษัทจัดการอาจเปิดใหม้บีริการสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษัิทจัดการ เพือ่เป็นการอ านวยความ

สะดวกใหแ้ก่ผูล้งทุน ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

หลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต:  

ผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีวามประสงคจ์ะสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตจะตอ้งกรอกแบบฟอร์ม ค าขอใช ้

บริการอนิเตอร์เน็ตทีบ่ริษัทจัดการก าหนด และหนังสอืขอใหห้กับัญชเีงนิฝากธนาคารพาณชิยต์ามรายชือ่ทีบ่รษัิทจัดการ

ก าหนด พรอ้มลงนามในแบบฟอรม์ค าขอใชบ้รกิารและหนังสอืขอใหห้กับัญชดีังกล่าวและสง่กลับไปยังบรษัิทจัดการ ผู ้

ถอืหน่วยลงทุนสามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ค าขอใชบ้รกิารและหนังสอืขอใหห้กับัญชเีงนิฝากไดจ้ากเว็บไซตข์อง

บริษัทจัดการ หรือ หรือตดิตอ่ขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวไดท้ีบ่ริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื บริษัท

จัดการจะจัดท าและจัดส่งรหสัประจ าตัวผูถ้อืหน่วยลงทุนเพือ่ใชท้ ารายการผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ไปยังทีอ่ยู่ทีต่ดิตอ่ได ้

ตามทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับจากบรษัิทจัดการไดรั้บค าขอดังกลา่ว ผูถ้อืรหสัประจ าตัว

จะตอ้งเก็บรักษาไวเ้ป็นความลับ ทัง้น ี ้บริษัทจัดการจะไมรั่บผดิชอบใด ๆ  ทัง้ส ิน้ ในกรณทีีบุ่คคลทีม่ใิช่เจา้ของรหสั

ประจ าตัวของผูถ้อืหน่วยลงทุนท ารายการผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตดังกลา่ว  

 

ผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถท ารายการสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนไดต้ลอด 24 ช่ัวโมง ทุกวันท าการและวันหยุดท าการซือ้

ขายหน่วยลงทุนตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยการสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนทีเ่กดิข ึน้ภายในเวลาทีก่ าหนดของวันท าการซือ้

ขายใหถ้อืว่าเป็นการสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนในวันท าการซือ้ขายนัน้ และการสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนทีเ่กดิข ึน้ภายหลังเวลาที่
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ก าหนดหรือในวันหยุดท าการซือ้ขายใหถ้อืว่าเป็นการสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุนในวันท าการซือ้ขายถดัไป  

 

การสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตตอ้งเป็นไปตามวธิกีาร ภายใตว้ธิกีารสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้น

หวัขอ้/เรื่อง “การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก” นี ้และเป็นไปตามเงือ่นไข/ขอ้ก าหนดอ ืน่ๆ ของกองทุนและทีบ่รษัิท

จัดการก าหนด  

 

5.2.3 การคนืเงนิค่าจองซือ้แกผู่จ้องซือ้  

(1) บริษัทจัดการจะด าเนนิการคนืเงนิค่าจองซือ้/สั่งซ ือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณทีีผู่จ้องซือ้/

ผูถ้อืหน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้แรกไม่ไดรั้บการจัดสรรไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนและ/หรือในกรณทีีบ่รษัิทจัดการ

ตอ้งยุตโิครงการจัดการเน ือ่งจากไม่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้กป่ระชาชนไดถ้งึ 35 ราย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาต

จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหด้ าเนนิโครงการต่อไปได ้หรือเป็นบุคคลหรือนติบุิคคลทีไ่ดรั้บการผ่อนผันจาก

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ เป็นการถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีม่ลีักษณะครบถว้นตามทีค่ณะกรรมการ

ก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด  

(2) ในกรณทีีบ่ริษัทจัดการไม่สามารถจัดตัง้กองทุนได ้หรือไม่สามารถน ากองทรัพยส์นิไปจดทะเบยีนเป็นกองทุนรวมใน

กรณดีังต่อไปนี ้ 

1) กรณกีองทุนรวมมจี านวนเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนไมเ่พยีงพอต่อการจัดตัง้กองทุน หรือไม่สามารถระดม

ทุนไดค้รบ หรือระดมทุนไดค้รบแต่ไมส่ามารถลงทุนไดต้ามวัตถปุระสงคไ์ดอ้ย่างเหมาะสม และ/หรอืไม่สามารถสรรหา

หลักทรัพย์ทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสม  

2) กรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบเก ีย่วกับวงเงนิรับอนุญาตใหน้ าเงนิไปลงทุนในตา่งประเทศ  

3) บริษัทจัดการพจิารณาแลว้เหน็ว่าสถานการณก์ารลงทุนในตา่งประเทศไม่เหมาะสม และ/หรือเพือ่ผลประโยชนข์อง

กองทุนและผูถ้อืหน่วยลงทุน  

 

บริษัทจัดการจะช าระคนืเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทุนและผลประโยชนใ์ด ๆ  ทีเ่กดิข ึน้จากเงนิทีไ่ดรั้บจากการจ าหน่ายหน่วย

ลงทุน (ถา้ม)ี คนืใหผู้จ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวธิกีารรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนทีผู่ส้ั่งซ ือ้ไดร้ะบุไวใ้นการเปิด

บัญชกีองทุนหรือตามวธิกีารอ ืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการเหน็สมควร ภายใน 1 เดอืนนับตัง้แต่วันถัดจากวันส ิน้สดุการเสนอขาย

หน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดสว่นของเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุน กรณเีขา้เงือ่นไขตามขอ้ (1) และภายใน 15 วัน นับแต่

วันทีก่ารอนุมัตใิหจั้ดตัง้กองทุนรวมสิน้สุดลง กรณเีขา้เงือ่นไขตามขอ้ (2) ทัง้น ีเ้ป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

 

หากบริษัทจัดการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชนภ์ายในเวลาทีก่ าหนดอันเน ือ่งจากความผดิพลาดของบรษัิทจัดการ

เอง บริษัทจัดการจะช าระดอกเบีย้ในอัตราไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันทีค่รบก าหนดเวลานัน้ จนถงึวันทีบ่รษัิท

จัดการช าระคนืเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทุนจนครบถว้น ทัง้น ีไ้ม่ว่าในกรณใีดๆ หากไดม้กีารคนืเงนิคา่จองซือ้และ

ผลประโยชนท์ีเ่กดิข ึน้แลว้ ใหถ้อืว่าผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดรั้บเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทุนและผลประโยชนแ์ลว้โดย

ถูกตอ้ง และผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสยีหายใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

ทัง้น ี ้ในการค านวณมลูค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ดงักล่าว จะใชร้าคาตามมูลค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์น

การค านวณ  
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5.2.4 เงือ่นไขการจองซือ้หน่วยลงทุน  

(1) ในการช าระค่าซ ือ้หน่วยลงทุน หากมใิช่กรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอ ืน่ทีจั่ดตัง้โดย

บริษัทจัดการเพือ่สั่งซ ือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งช าระคา่ซ ือ้หน่วยลงทุนดว้ยเงนิเต็มมูลคา่จะ

หกักลบลบหนีก้ับบริษัทจัดการไม่ได ้ 

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรือปรับปรุง เพิม่เตมิ วธิกีารสั่งซ ือ้/ช าระเงนิคา่ซ ือ้หน่วยลงทุนได ้ทัง้น ี ้

เพือ่ประโยชนข์องผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะท าการตดิประกาศทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ หรือ ผูส้นับสนุน

การขายหรือรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรือผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

 

บริษัทจัดการอาจผ่อนผันหรือยกเวน้การยืน่เอกสารประกอบการสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนไดต้ามดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการ 

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ส้ั่งซ ือ้หน่วยลงทุน โดยใชห้ลักการจัดสรร “สั่งซ ือ้กอ่น ไดก้่อน” (First Come 

First Serve) โดยขอ้มูลการสั่งซ ือ้ในล าดับกอ่นหรือหลังนัน้ ใหพ้จิารณาจากวันและเวลาทีบ่ริษัทจัดการไดรั้บค าสั่งซ ือ้

และท ารายการซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวเขา้ในระบบของบรษัิทจัดการ โดยผูส้ั่งซ ือ้หน่วยลงทุนจะไดรั้บการจัดสรรหน่วย

ลงทุนตามจ านวนทีไ่ดส้ั่งซ ือ้ภายหลังจากทีบ่ริษัทจัดการไดรั้บช าระเงนิคา่สั่งซ ือ้หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาทีก่ าหนด

ไวเ้ต็มจ านวนและครบถว้นแลว้  

 

ทัง้น ี ้ในกรณทีีม่กีารสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุนพรอ้มกันและมหีน่วยลงทุนไมเ่พยีงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วย

ลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั่งซ ือ้หน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ัง่ซ ือ้และทีส่ามารถจัดสรรใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ ือ้ได ้ 

(Pro Rata) และในกรณทีีจ่ านวนหน่วยลงทุนมเีศษเหลอืนอ้ยกว่าจ านวนสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุนขัน้ต ่าทีก่ าหนด บริษัทจัดการ

ขอสงวนสทิธทิีจ่ะจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวตามวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการเหน็สมควร  

 

ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลคา่ทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุน หรือตามสัดสว่นอ ืน่ที่

จะมกีารก าหนดหรือแกไ้ขเปลีย่นแปลงตามหลักเกณฑข์องกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนตา่งประเทศ และ/หรอืคูส่ัญญา

ต่างประเทศ และ/หรือตามกฎหมายหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจประกาศก าหนด ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงและยนิยอม

ใหบ้ริษัทจัดการสามารถเปิดเผยขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทุนใหแ้กก่องทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรอื

คู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้งกับกองทุนหลักหรือกองทุนตา่งประเทศหรือคูส่ัญญาตา่งประเทศ 

และ/หรือบุคคลอ ืน่ รายละเอยีดดังน ี ้ 

1. ชือ่ นามสกุล วันเดอืนปีเกดิ สัญชาต ิสถานทีเ่กดิ ทีอ่ยู่ ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสอืเดนิทาง ทีรั่บรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูถ้อืหน่วย และ/หรือ รับรองโดยโนตารพัีบลคิ 

(Notary Public)  

3. เอกสารการท าความรูจั้กตวัตนของลูกคา้ (Know Your Client: KYC) ตามทีก่องทุนหลัก และ/หรือกองทุน

ต่างประเทศ และ/หรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้งกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือ

คู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานทีม่อี านาจรอ้งขอ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการป้องกนัการใชธุ้รกรรม

หลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย (AML) ตามขอ้ก าหนดของ

กองทุนหลัก  

4. ขอ้มูลอ ืน่ตามทีก่องทุนหลัก และ/หรอืกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคูส่ัญญาตา่งประเทศ และ/หรอืหน่วยงานที่

เก ีย่วขอ้งกับกองทุนหลักหรอืกองทุนต่างประเทศหรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอ ืน่ และ/หรือหน่วยงานทีม่ ี

อ านาจรอ้งขอ  

 

โดยทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน ใหค้วามยินยอมในการทีบ่ริษัทจัดการจะน าสง่ขอ้มลูขา้งตน้และเอกสารอ ืน่ใด และ/หรอื ตามที่
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บริษัทจัดการรอ้งขอ ใหแ้ก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือ

หน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้งกับกองทุนหลักหรอืกองทุนตา่งประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอ ืน่ และผูถ้อื

หน่วยลงทุนสละสทิธใินการเรียกรอ้งค่าเสยีหาย หรือคา่ใชจ่้าย หรือเงนิอ ืน่ใดจากบรษัิทจัดการ  

 

 

5.2.5 เงือ่นไขอ ืน่ ๆ   

1.เม ือ่ส ิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการใดแลว้ หากปรากฏเหตุใดเหตุหนึง่ดังต่อไปนี ้ใหก้ารอนุมัต ิ

ใหจั้ดตัง้และจัดการกองทุนรวมของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นอันส ิน้สุดลง เวน้แต่จะมเีหตุอนัสมควรและไดรั้บ

การผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(1) มูลค่าของหน่วยลงทุนทีข่ายไดม้จี านวนไมม่ากพอทีจ่ะท าใหเ้หมาะสมกับคา่ใชจ่้ายในการบรหิารจัดการลงทุนต่อไป  

(2) ลักษณะการขายหน่วยลงทุน จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรือลักษณะของผูล้งทุน ไมไ่ดเ้ป็นไปตามโครงการทีไ่ดรั้บ

อนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

เม ือ่การอนุมัตจัิดตัง้และจัดการกองทุนรวมสิน้สดุลง ใหบ้ริษัทจัดการด าเนนิการคนืเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่  

ผูจ้องซือ้อย่างเป็นธรรมและภายในระยะเวลาตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 5.2.4 เรื่อง “การคนืเงนิค่าจองซือ้แกผู่จ้องซือ้”  

2.เวน้แต่บริษัทจัดการจะอนญุาตเป็นอย่างอ ืน่ บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมรั่บเปิดบัญชกีองทุน เพือ่เป็นลูกคา้ใน

ความดูแลของบริษัทจัดการเพิม่เตมิ ตัง้แต่วันท าการทีบ่ริษัทจัดการก าหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยการไมรั่บเปิด

บัญชกีองทุนขา้งตน้ ในหนังสอืชีช้วน หรือผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ หรือตดิประกาศทีส่ านักงานผูส้นับสนุนการขาย

หรือรับซือ้คนื และ/หรือ ตามวธิกีารอ ืน่ใดทีบ่ริษัทจัดการก าหนด ทัง้น ีผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดเ้ปิดบัญชกีองทุนไวก้บับรษัิท

จัดการก่อนหนา้วันทีบ่รษัิทจัดการไม่รับเปิดบัญชกีองทุนเพิม่เตมิ สามารถท าธุรกรรมกบับรษัิทจัดการไดต้ามปกต ิ 

 

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายคร ัง้แรก :  

 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื 

- - การลงทุนแบบต่อเน ือ่ง/สม ่าเสมอ ,ช่องทางบริการ/วธิกีารอ ืน่ใดทีบ่ริษัทจัดการอาจก าหนดเพิม่เตมิ  

 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพือ่ประโยชนข์องพลเมอืงสหรัฐอเมรกิา 
และ/หรือไอร์แลนดแ์ละ/หรือประเทศอ ืน่ทีบ่ริษัทจัดการก าหนดเพิม่เตมิในภายหลัง หรือผูท้ีม่ถี ิน่ฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา
และ/หรือไอร์แลนดแ์ละ/หรือประเทศอ ืน่ทีบ่ริษัทจัดการก าหนดเพิม่เตมิในภายหลัง หรือบุคคลซึง่โดยปกตมิถี ิน่ทีอ่ยู่ใน

สหรัฐอเมริกาและ/หรอืไอรแ์ลนดแ์ละ/หรือประเทศอ ืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเพิม่เตมิในภายหลัง รวมถงึกองทรัพยส์นิ
ของบุคคลดังกล่าวและบรษัิทหรอืหา้งหุน้ส่วนซึง่จัดใหม้ขี ึน้และด าเนนิกจิกรรมในสหรัฐอเมริกาและ/หรอืไอรแ์ลนดแ์ละ/
หรือประเทศอ ืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเพิม่เตมิในภายหลัง บริษัทจัดการจงึขอสงวนสทิธใินการทีจ่ะไม่เสนอขายหรือ
ระงับการสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนของกองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มใหก้ับบุคคลทีก่ล่าวมาขา้งตน้ โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ ้
ลงทุนทราบล่วงหนา้  
 
อนึง่ บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดเก ีย่วกบัช่องทางบริการ/วธิกีารอ ืน่ใดดังกล่าวในขอ้ 6.1 ซึง่
จะเป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่ริษัทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยถอืว่าไดรั้บความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวก/เพิม่ประสทิธภิาพในการ
ใหบ้ริการการลงทุนแกผู่ส้นใจลงทุน/ผูจ้องซือ้ทัง้น ี ้บริษัทจัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหผู้ส้นใจลงทุน/ผูจ้องซือ้
ทราบล่วงหนา้ก่อนการเริม่ใหบ้ริการ โดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกล่าวทีส่ านกังานของบรษัิทจัดการ หรือส านกังานของ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรือผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  
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6.2.1 วันท าการสั่งซ ือ้หน่วยลงทุน วธิกีารขอรับหนังสอืชีช้วน ค าสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนและค าขอเปิดบัญชกีองทุนและ 
เอกสารอ ืน่ใดทีเ่ก ีย่วขอ้งกับการลงทุน:  
บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 45 วันท าการนบัแตวั่นจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็น
กองทุนรวม หรือภายในเวลาทีบ่รษัิทจัดการจะก าหนดภายหลัง ทัง้น ีบ้ริษัทจัดการจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยทราบล่วงหนา้
ผ่านทางเว็บไซตอ์ย่างนอ้ย 1 วันท าการ ทัง้น ีผู้ส้นใจลงทุน/ผูส้ั่งซ ือ้สามารถสั่งซ ือ้หน่วยลงทุน ขอรับหนังสอืชีช้วน ค าสั่ง

ซ ือ้หน่วยลงทุน เอกสารอ ืน่ๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกับการสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด รวมถงึชุดค าขอเปิดบัญชี

กองทุน (กรณยัีงไมเ่คยเปิดบัญชกีองทุน) และเอกสารอ ืน่ใดทีเ่ก ีย่วขอ้งกับการลงทุนไดท้ีบ่รษัิทจัดการหรือผูส้นบัสนุน
การขายหรือรับซือ้คนืไดทุ้กวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน ตัง้แต่เวลา 8.30 – 15.30 น.  
 
ในกรณทีีวั่นดังกล่าวขา้งตน้ตรงกบัวันหยุดท าการ และ/หรือวันทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอ ืน่
ใดทีม่อี านาจตามกฎหมายทีเ่ก ีย่วขอ้งมคี าสัง่ใหเ้ป็นวันหยุดท าการซือ้ขาย แมอ้าจเป็นวันทีบ่ริษัทจัดการก าหนดใหเ้ป็น
วันท าการรับค าสั่งซ ือ้หน่วยลงทุน (วันท าการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนซือ้หน่วยลงทุนได)้ ก็ตาม บริษัทจัดการจะเลือ่นวันท า
การเปิดขายหน่วยลงทุนเป็นวันท าการถดัไป  
 
การสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนภายในเวลาทีก่ าหนดขา้งตน้ของวันท าการซือ้ขาย บริษัทจัดการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณ
ไดเ้ม ือ่ส ิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาขายและจ านวนหน่วยลงทุนทีผู่ซ้ ือ้จะไดรั้บ  
 

หากผูถ้อืหน่วยลงทุนไมไ่ดส้่งค าสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาทีบ่ริษัทจัดการเปิดรับค าสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนหรอื
ท ารายการซือ้หน่วยลงทุนนอกเหนอืจากวันและเวลาทีบ่ริษัทจัดการก าหนด หรือการท ารายการในวันหยุด บริษัทจัดการ
ขอสงวนสทิธถิอืเป็นการสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนในวันท าการซือ้ขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ ส ิน้วันท า
การซือ้ขายถดัไป หรือปฏเิสธการรับค าสั่งซ ือ้หน่วยลงทุน และจะไม่ด าเนนิการซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าว หรือตามดุลย
พนิจิของบริษัทจัดการ  
 
อนึง่ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะตอ้งไดรั้บการรับรองจากผูดู้แลผลประโยชนแ์ลว้  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงก าหนดการในการสั่งซ ือ้หน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิม่เตมิ วธิกีารซือ้และ
การช าระเงนิค่าซ ือ้หน่วยลงทุน โดยถอืว่าไดรั้บความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ และจะท าการจัดใหม้ขีอ้มูลเรื่อง
ดังกล่าวทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ หรือ ผูส้นับสนนุการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรือผ่านเว็บไซตข์องบรษัิท

จัดการ  
 
6.2.2. วธิกีารซือ้และช าระเงนิค่าซ ือ้หน่วยลงทุน:  
(1) บริษัทจัดการ และผูส้นับสนนุการขายหรอืรับซือ้คนื:  
(1.1) ผูจ้องซือ้สามารถสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนไดโ้ดยจะตอ้งจองซือ้เป็นจ านวนเงนิไมต่ ่ากว่ามูลคา่การสั่งซ ือ้ขัน้ต า่ตามที่
บริษัทจัดการก าหนด เวน้แต่บรษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ ืน่ ในการสั่งซ ือ้แตล่ะครั้ง ผูจ้องซือ้ตอ้งกรอกค าสั่งซ ือ้
หน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอ ืน่ๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุนตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด รวมถงึชุดค าขอเปิด
บัญชกีองทุน (กรณยัีงไมเ่คยเปิดบัญชกีองทุน) และเอกสารประกอบการเปิดบัญชใีนขอ้ 5.2.1 โดยผูจ้องซือ้สามารถ
ช าระเงนิค่าสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนไดต้ามวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด เช่น การช าระเป็นเงนิสด บัตรเครดติ เงนิโอน ค าสั่ง
หกับัญช ีเช็ค หรือดราฟต ์ของธนาคารทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นเขตหกับัญชเีดยีวกับส านักงานบรษัิทจัดการ และ/
หรือส านักงานของผูส้นบัสนนุการขายหรือรับซือ้คนืทีรั่บค าสั่งซ ือ้ เป็นตน้ โดยเช็ค หรือดราฟต ์จะตอ้งลงวันทีท่ ีส่ัง่ซ ือ้ 

และขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามบัญชจีองซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ทัง้น ี ้บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
เปลีย่นแปลง หรือแกไ้ขเพิม่เตมิบัญชจีองซือ้หน่วยลงทุนไดใ้นอนาคต โดยถอืว่าไดรั้บความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนแลว้  
(ก)ในกรณทีีผู่จ้องซือ้ช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนเป็นเช็คต่างส านักหกับัญช ีหรือ ดราฟตท์ีไ่มส่ามารถเรียกเก็บเงนิ
ได ้(Good Fund) ในวันท าการซือ้ขายถัดจากวันทีส่ั่งซ ือ้ บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืว่าผูจ้องซือ้ท าการสัง่ซ ือ้
หน่วยลงทุนในวันท าการซือ้ขายทีเ่รียกเกบ็เงนิไดใ้นราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ ส ิน้วันท าการทีเ่รยีกเกบ็เงนิได ้ 
(ข) ในกรณทีีธ่นาคารปฏเิสธการจ่ายเงนิตามเช็คหรือดราฟต ์บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการด าเนนิการยกเลกิรายการ
สั่งซ ือ้นัน้และแจง้ใหผู้จ้องซือ้ทราบทางโทรศพัท ์ 
 
(1.2) เม ือ่เจา้หนา้ทีข่องบริษัทจัดการ และ/หรือผูส้นับสนนุการขายหรอืรับซือ้คนืตรวจสอบความถกูตอ้งครบถว้นของ
เอกสารอ ืน่ๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกับการสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุนตามทีบ่ริษัทจัดการก าหนด รวมถงึชุดค าขอเปิดบัญชกีองทุน (กรณยัีง
ไม่เคยเปิดบัญชกีองทุน) แลว้ และหลังจากทีไ่ดรั้บช าระเงนิคา่สั่งซ ือ้หน่วยลงทุนจากผูส้ั่งซ ือ้แลว้ บริษัทจัดการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืจะมอบส าเนาค าขอเปิดบัญชกีองทุนและส าเนาค าสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวแกผู่ส้ั่งซ ือ้
เป็นหลักฐานต่อไป ทัง้น ี ้การสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณต์อ่เม ือ่บรษัิทจัดการไดรั้บเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนเต็ม
จ านวนแลว้ ทัง้น ี ้สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิข ึน้หลังจากนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบั้นทกึขอ้มูลการซือ้หน่วย
ลงทุนของผูส้ั่งซ ือ้ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้  
 
(1.3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนของกองทุนอ ืน่ภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจัดการสามารถสั่งซ ือ้หน่วยลงทุน



 

 

กองทุนเปิดเคเคพ ีโกลบอล อนิฟราสตรัคเจอร์ อคิวติ ี ้เฮดจ ์  หนา้ 52 

ของกองทุนนีไ้ดโ้ดยน าเงนิบางส่วนหรอืทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน หรือเงนิทีไ่ดรั้บจากการเลกิกองทุนของ
กองทุนรวมอ ืน่ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบริษัทจัดการเพือ่ช าระเป็นคา่ซ ือ้หน่วยลงทุนหรือสับเปลีย่นมายังกองทุนนีไ้ด ้ 
 
(1.4) ผูส้ั่งซ ือ้ทีไ่ดช้ าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนแลว้จะเพกิถอนการจองซือ้หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าจองซือ้ไม่ได ้
เวน้แต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ ืน่ ทัง้น ี ้ข ึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของบริษัทจัดการ  
 

(1.5) ในกรณทีีผู่จ้องซือ้ไดส้่งค าสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุน และ/หรอืเอกสารหลักฐานอ ืน่ใดตามทีบ่ริษัทจัดการก าหนด ของผู ้
จองซือ้พรอ้มรับรองส าเนาถูกตอ้ง (ถา้ม)ี ใหแ้กบ่ริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืทางโทรสารและ/หรือ
ช่องทางอเิล็กทรอนกิสท์ีส่ามารถยนืยันแหล่งทีม่าได ้ผูจ้องซือ้ตกลงส่งตน้ฉบับเอกสารทุกฉบับใหแ้กบ่รษัิทจัดการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืภายใน 7 วัน นับแต่วันทีม่กีารสง่ค าสั่งซ ือ้ทางโทรสารและ/หรือช่องทางอเิล็กทรอนกิส ์

อ ืน่นัน้ ทัง้น ี ้หากปรากฎในภายหลังว่าขอ้ความหรือขอ้มลูตามเอกสารทีไ่ดรั้บและเอกสารตน้ฉบับไม่ตรงกนั หรือบรษัิท
จัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืไมไ่ดรั้บเอกสารตน้ฉบับ และบรษัิทจัดการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คนืไดด้ าเนนิการตามขอ้มลูทีไ่ดรั้บทางโทรสารและ/หรือช่องทางอเิล็กทรอนกิสอ์ ืน่นัน้แลว้ บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนนุ
การขายหรือรับซือ้คนืจะถอืว่าผูจ้องซือ้ไดใ้หค้วามเหน็ชอบกับบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืในการ
ด าเนนิการตามขอ้มูลทีไ่ดรั้บทางโทรสารและ/หรือช่องทางอเิล็กทรอนกิสอ์ ืน่นัน้แลว้  
 
หากขอ้มูลในการสั่งซ ือ้หน่วยลงทุน และขอ้มูลในเอกสารอ ืน่ใดทีเ่ก ีย่วขอ้งกับการสั่งซ ือ้หน่วยลงทุน ทีบ่ริษัทจัดการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดรั้บไม่ชัดเจนหรือไมค่รบถว้น และ/หรือกรณทีีบ่รษัิทจัดการหรือผูส้นบัสนนุการขาย

หรือรับซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้จ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบถงึความไม่ชัดเจนหรือไมค่รบถว้นของขอ้มูลดงักล่าวแลว้ แต่
ไม่ไดรั้บการแกไ้ข หรือยนืยันจากผูจ้องซือ้ รวมถงึกรณทีีผู่จ้องซือ้ทียั่งไมก่รอกเอกสารตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด และ/
หรือ ยังไม่กรอกแบบสอบถามเพือ่ประเมนิระดับความเส ีย่งของการลงทุนตามทีบ่รษัิทจัดการ และ/หรอืสมาคมบรษัิท
จัดการลงทุน และ/หรือส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ก าหนด บริษัทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะไม่รับค าสั่งซ ือ้หน่วยลงทุน และจะไม่ด าเนนิการหรือท ารายการสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้  
 
(2) อนิเตอร์เน็ต (Internet)  
บริษัทจัดการอาจเปิดใหม้บีริการสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษัิทจัดการ เพือ่เป็นการอ านวยความ
สะดวกใหแ้ก่ผูล้งทุน ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 

หลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต:  
โดยผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีวามประสงคจ์ะสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตจะตอ้งกรอกแบบฟอร์มค าขอ
ใชบ้ริการอนิเตอรเ์น็ตทีบ่รษัิทจัดการก าหนดผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ หรือตดิต่อขอรับแบบฟอรม์ดงักล่าวไดท้ี่
บริษัทจัดการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรับซือ้คนื และหนังสอืขอใหห้กับัญชเีงนิฝากธนาคารพาณชิยต์ามรายชือ่ที่
บริษัทจัดการก าหนด พรอ้มลงนามในแบบฟอรม์ค าขอใชบ้รกิารและหนังสอืขอใหห้กับัญชดีงักล่าวและสง่กลับไปยัง
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะไดด้ าเนนิการจัดท าและจัดสง่รหสัประจ าตัวผูถ้อืหน่วยลงทุนเพือ่ใชท้ ารายการผ่านระบบ
อนิเตอร์เน็ตต่อไป ผูถ้อืรหสัประจ าตัวจะตอ้งเก็บรักษาไวเ้ป็นความลับ ทัง้น ี ้บริษัทจัดการจะไม่รับผดิชอบใด ๆ  ทัง้ส ิน้ ใน
กรณทีีบุ่คคลทีม่ใิช่เจา้ของรหสัประจ าตวัของผูถ้อืหน่วยลงทุนท ารายการผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตดังกล่าว ทัง้น ี ้เน ือ่งจาก
อาจมกี าหนดระยะเวลาในการจัดสง่รหสัประจ าตวัผูถ้อืหน่วยลงทุน ผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสมคัรขอใชบ้รกิาร
อนิเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการไวล่้วงหนา้พรอ้มกับการขอเปิดบัญชกีองทุนกไ็ด ้ 
 

ผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถท ารายการสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนไดต้ลอด 24 ช่ัวโมง ทุกวันท าการซือ้ขายและวันหยุด
ท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยการสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุนทีเ่กดิข ึน้ภายในเวลาทีก่ าหนดของวัน
ท าการซือ้ขายใหถ้อืว่าเป็นการสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนในวันท าการซือ้ขายนัน้ และการสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนทีเ่กดิข ึน้ภายหลัง
เวลาทีก่ าหนดหรือในวันหยุดท าการซือ้ขายใหถ้อืว่าเป็นการสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุนในวันท าการซือ้ขายถดัไป  
 
การสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตตอ้งเป็นไปตามวธิกีาร ภายใตว้ธิกีารสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6. 
“การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” นี ้และเป็นไปตามเงือ่นไข/ขอ้ก าหนดอ ืน่ๆ ของกองทุนและทีบ่รษัิท
จัดการก าหนด  
 
(3) การลงทุนแบบต่อเน ือ่ง/สม า่เสมอ  
บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนแบบต่อเน ือ่ง/สม ่าเสมอของบริษัทจัดการ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูล้งทุนทีป่ระสงคจ์ะลงทุนเป็นรายงวด สม ่าเสมอ ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 

ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
หลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุนแบบต่อเน ือ่ง/สม ่าเสมอ:  
ผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีวามประสงคจ์ะสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารลงทุนแบบต่อเน ือ่ง/สม า่เสมอ เพือ่เป็นการ
อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูล้งทุนทีป่ระสงคจ์ะลงทุนเป็นรายงวด สม ่าเสมอ จะตอ้งกรอกค าขอใชบ้รกิารการลงทุน
แบบต่อเน ือ่ง/สม ่าเสมอ โดยสามารถดาวนโ์หลดค าขอใชบ้รกิารดังกล่าวจากเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ หรือตดิต่อขอรับ
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แบบฟอร์มดังกล่าวไดท้ีบ่ริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื และหนังสอืขอใหห้กับัญชเีงนิฝากธนาคาร
พาณชิย์ตามรายชือ่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด พรอ้มลงนามในใบค าขอใชบ้รกิารและหนังสอืขอใหห้กับัญชดีังกล่าวและ
ส่งกลับไปยังบริษัทจัดการเพือ่ด าเนนิการตามความประสงคข์องผูจ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ่ไป  
 
ทัง้น ี ้ในกรณทีีผู่จ้องซือ้/ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดส้มคัรและเปิดใชก้ารซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอร์เนต็ของบริษัท
จัดการเรียบรอ้ยแลว้ สามารถท ารายการสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารลงทุนแบบต่อเน ือ่ง/สม ่าเสมอผ่านระบบ

อนิเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการดังกลา่วได ้ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการด าเนนิการรายการสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารลงทุนแบบต่อเน ือ่ง/สม ่าเสมอ  
ใหเ้ฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ าเรือ่งหกับัญชเีงนิฝากแลว้เท่านัน้ เวน้แต่บริษัทจัดการจะอนญุาตเป็นอย่างอ ืน่  
 
การสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนดว้ยบริการการลงทุนแบบต่อเน ือ่ง/สม า่เสมอ ตอ้งเป็นไปตามวธิกีาร ภายใตว้ธิกีารสั่งซ ือ้  
หน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6 เรื่อง “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” นี ้และเป็นไปตามเงือ่นไข/
ขอ้ก าหนดอ ืน่ๆ ของกองทุนและทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  
 
(4) ATM  
บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนผ่านช่องทาง ATM ของธนาคารพาณชิยต์ามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด เพือ่เป็น
การอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูล้งทุน ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์อง

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหผู้จ้องซือ้ทราบล่วงหนา้ก่อนการเริม่
ใหบ้ริการ โดยจัดใหม้ขีอ้มูลเรื่องดังกล่าวทีส่ านักงานของบริษัทจัดการ หรือ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื (ถา้ม)ี 
และ/หรือผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ  
 
(5) โทรศัพท ์ 
บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศพัท ์เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูล้งทุน  
ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
โดยบริษัทจัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหผู้จ้องซือ้ทราบล่วงหนา้ก่อนการเริม่ใหบ้ริการ ส านักงานของบริษัทจัดการ 
หรือ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรือผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยถอืว่าไดรั้บความเหน็ชอบจาก
ผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  
 

หลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุนผ่านโทรศัพท:์ -  
 
(6) ไปรษณยี์  
บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนทางไปรษณยี ์และเพิม่ช่องทางในการรับช าระเงนิคา่ซ ือ้หน่วยลงทุนผ่านทาง
ไปรษณยี์เพิม่เตมิในอนาคต เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ล้งทุน ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิท
จัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้น ี ้บริษัทจัดการจะแจง้และ/หรือประกาศใหผู้ ้
จองซือ้ทราบล่วงหนา้ก่อนการเริ่มใหบ้รกิาร โดยจัดใหม้ขีอ้มูลเรือ่งดังกล่าวทีส่ านักงานของบริษัทจัดการ หรือ 
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรือผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยถอืว่าไดรั้บความเหน็ชอบจากผูถ้อื
หน่วยลงทุนแลว้  
หลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุนและช าระเงนิผ่านไปรษณยี:์ -  
 

หมายเหตุเพิม่เตมิขอ้ 6.2.2 วธิกีารซือ้และช าระเงนิค่าซ ือ้หน่วยลงทุน:  
 
หลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุนในแตล่ะช่องทางดังกล่าวขา้งตน้ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวก/ เพิม่
ประสทิธภิาพในการใหบ้ริการการลงทุนแกผู่ส้นใจลงทุน/ผูส้ัง่ซ ือ้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่ริษัท
จัดการก าหนด ทัง้น ี ้บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง แกไ้ข หรือปรับปรุงหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีาร
สั่งซ ือ้หน่วยลงทุนในแต่ละช่องทาง โดยถอืว่าไดรั้บความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้น ี ้บริษัทจัดการจะแจง้
และ/หรือประกาศใหท้ราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 7 วันท าการก่อนการเปลีย่นแปลง แกไ้ข หรือปรับปรุง โดยจัดใหม้ขีอ้มลู
เรื่องดังกล่าวทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ หรือส านกังานผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรือ ผ่าน
เว็บไซตข์องบริษัทจัดการ  
 
6.2.3 ราคาขายหน่วยลงทุน:  
บริษัทจัดการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ ส ิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน (วันท ารายการซือ้หน่วยลงทุน) 

นัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาขายและจ านวนหน่วยลงทุนทีผู่ส้ั่งซ ือ้จะไดรั้บ โดย ราคาขายหน่วยลงทุน จะค านวณ
จากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ ส ิน้วันท าการซือ้ขายหรือวันท าการซือ้หน่วยลงทุนนัน้ บวกดว้ย ค่าธรรมเนยีมในการขายหน่วย
ลงทุน (ถา้ม)ี ซ ึง่บริษัทจัดการจะคดิค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 15.3. “ค่าธรรมเนยีมทีเ่รียกเกบ็
จากผูส้ั่งซ ือ้หรือผูถ้อืหน่วยลงทุน" เวน้แต่ในกรณทีีไ่มส่ามารถน าคา่สั่งซ ือ้หน่วยลงทุนเขา้บัญชจีองซือ้หน่วยลงทุนได ้ 
 
อนึง่ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะตอ้งไดรั้บการรับรองจากผูดู้แลผลประโยชนแ์ลว้  
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6.2.4 การจัดสรรหน่วยลงทุนใหก้ับผูส้ัง่ซ ือ้ :  
(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหก้ับผูส้ัง่ซ ือ้ตามจ านวนเงนิทีส่ั่งซ ือ้หน่วยลงทุนและไดรั้บช าระเงนิเต็มจ านวน
แลว้ โดยค านวณจากจ านวนเงนิทีส่ั่งซ ือ้หน่วยลงทุนและไดรั้บช าระเงนิเต็มจ านวนดังกล่าว หารดว้ย ราคาขายหน่วย
ลงทุนโดยใชห้ลักการค านวณ ตามขอ้ 6.2.3 เรื่อง “ราคาขายหน่วยลงทุน” เวน้แต่ในกรณทีีก่ารสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุนนัน้ ม ี
ผลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวก้ับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 
บริษัทจัดการอาจผ่อนผันหรือยกเวน้การยืน่เอกสารประกอบการสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนไดต้ามดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการ  
 
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ส้ั่งซ ือ้หน่วยลงทุน โดยใชห้ลักการจัดสรร “สั่งซ ือ้กอ่น ไดก้่อน” (First Come 
First Serve) โดยขอ้มูลการสั่งซ ือ้ในล าดับกอ่นหรือหลังนัน้ ใหพ้จิารณาจากวันและเวลาทีบ่ริษัทจัดการไดรั้บค าสั่งซ ือ้
และท ารายการซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวเขา้ในระบบของบรษัิทจัดการ โดยผูส้ั่งซ ือ้หน่วยลงทุนจะไดรั้บการจัดสรรหน่วย
ลงทุนตามจ านวนทีไ่ดส้ั่งซ ือ้ภายหลังจากทีบ่ริษัทจัดการไดรั้บช าระเงนิคา่สั่งซ ือ้หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
ไวเ้ต็มจ านวนและครบถว้นแลว้  
 
ทัง้น ี ้ในกรณทีีม่กีารสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุนพรอ้มกันและมหีน่วยลงทุนไมเ่พยีงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วย
ลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั่งซ ือ้หน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ัง่ซ ือ้และทีส่ามารถจัดสรรใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ ือ้ได ้ 
(Pro Rata) และในกรณทีีจ่ านวนหน่วยลงทุนมเีศษเหลอืนอ้ยกว่าจ านวนสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุนขัน้ต ่าทีก่ าหนด บริษัทจัดการ

ขอสงวนสทิธทิีจ่ะจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวตามวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการเหน็สมควร  
 
ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลคา่ทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุน หรือตามสัดสว่นอ ืน่ที่
จะมกีารก าหนดหรือแกไ้ขเปลีย่นแปลงตามหลักเกณฑข์องกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนตา่งประเทศ และ/หรอืคูส่ัญญา
ต่างประเทศ และ/หรือตามกฎหมายหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจประกาศก าหนด ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงและยนิยอม
ใหบ้ริษัทจัดการสามารถเปิดเผยขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทุนใหแ้กก่องทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรอื
คู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้งกับกองทุนหลักหรือกองทุนตา่งประเทศหรือคูส่ัญญาตา่งประเทศ 
และ/หรือบุคคลอ ืน่ รายละเอยีดดังน ี ้ 
1. ชือ่ นามสกุล วันเดอืนปีเกดิ สัญชาต ิสถานทีเ่กดิ ทีอ่ยู่ ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  
2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสอืเดนิทาง ทีรั่บรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูถ้อืหน่วย และ/หรือ รับรองโดยโนตารพัีบลคิ 
(Notary Public)  

3. เอกสารการท าความรูจั้กตวัตนของลูกคา้ (Know Your Client: KYC) ตามทีก่องทุนหลัก และ/หรือกองทุน
ต่างประเทศ และ/หรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้งกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือ
คู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานทีม่อี านาจรอ้งขอ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการป้องกนัการใชธุ้รกรรม
หลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย (AML) ตามขอ้ก าหนดของ
กองทุนหลัก  
4. ขอ้มูลอ ืน่ตามทีก่องทุนหลัก และ/หรอืกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคูส่ัญญาตา่งประเทศ และ/หรอืหน่วยงานที่
เก ีย่วขอ้งกับกองทุนหลักหรอืกองทุนต่างประเทศหรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอ ืน่ และ/หรือหน่วยงานทีม่ ี
อ านาจรอ้งขอ  
 
โดยทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน ใหค้วามยินยอมในการทีบ่ริษัทจัดการจะน าสง่ขอ้มลูขา้งตน้และเอกสารอ ืน่ใด และ/หรอื ตามที่
บริษัทจัดการรอ้งขอ ใหแ้ก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือ

หน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้งกับกองทุนหลักหรอืกองทุนตา่งประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอ ืน่ และผูถ้อื
หน่วยลงทุนสละสทิธใินการเรียกรอ้งค่าเสยีหาย หรือคา่ใชจ่้าย หรือเงนิอ ืน่ใดจากบรษัิทจัดการ  
 
 
บริษัทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะจัดสรรหรือไมจั่ดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดก็ไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ และบริษัทจัดการจะคนืเงนิค่าสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนในส่วนทีไ่มไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทุน พรอ้มดอกเบีย้ (ถา้ม)ี 
ใหผู้ส้ั่งซ ือ้ตามวธิกีารรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนทีผู่ส้ั่งซ ือ้ระบุไวใ้นการเปิดบัญชกีองทุน หรือในใบค าขอเปลีย่นแปลง
ขอ้มูล (ถา้ม)ี  
 
(2) ในกรณทีีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุในค าสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนไมต่รงกับจ านวนเงนิทีส่ั่งซ ือ้หน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวน
สทิธทิีจ่ะจัดสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บช าระเงนิค่าสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุนจริงหรือเขา้บัญชตีามที่
บริษัทจัดการก าหนดเป็นเกณฑ ์ 

(3) กรณทีีผู่ส้ั่งซ ือ้ช าระเงนิค่าสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต ์ภายในเวลาทีก่ าหนดของวันท าการซือ้ขาย ใหถ้อื
ว่าเป็นการสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนในวันท าการซือ้ขายนัน้ บริษัทจัดการจะด าเนนิการจัดสรรหน่วยลงทุนใหต้ามราคาขายหนว่ย
ลงทุนตามหลักการค านวณตาม ขอ้ 6.2.3 เรื่อง “ราคาขายหน่วยลงทุน” ส าหรับกรณทีีช่ าระเงนิคา่สั่งซ ือ้หน่วยลงทุนดว้ย
วธิเีดยีวกันน ีภ้ายหลังเวลาทีก่ าหนด หรือในวันหยุดท าการซือ้ขาย ใหถ้อืว่าเป็นการสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนในวันท าการซือ้
ขายถัดไป  
(4)ในกรณทีีผู่ส้ัง่ซ ือ้ช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนเป็นเช็คต่างส านักหกับัญช ีหรือ ดราฟตท์ีไ่ม่สามารถเรยีกเก็บเงนิได ้
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(Good Fund) ในวันท าการซือ้ขายถัดจากวันทีส่ั่งซ ือ้ บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืว่าผูส้ั่งซ ือ้ท าการสั่งซ ือ้ หน่วย
ลงทุนในวันท าการซือ้ขายทีเ่รียกเก็บเงนิไดใ้นราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ ส ิน้วันท าการทีเ่รียกเกบ็เงนิได  ้ 
(5) ในกรณทีีธ่นาคารปฏเิสธการจ่ายเงนิตามเช็คหรอืดราฟต ์บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการด าเนนิการยกเลกิรายการ
สั่งซ ือ้นัน้และแจง้ใหผู้ส้ั่งซ ือ้ทราบทางโทรศพัท ์ 
(6) บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพือ่ประโยชนข์องพลเมอืงสหรัฐอเมริกา
และ/หรือไอร์แลนดแ์ละ/หรือประเทศอ ืน่ทีบ่ริษัทจัดการก าหนดเพิม่เตมิในภายหลัง หรือผูท้ีม่ถี ิน่ฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา

และ/หรือไอร์แลนดแ์ละ/หรือประเทศอ ืน่ทีบ่ริษัทจัดการก าหนดเพิม่เตมิในภายหลัง หรือบุคคลซึง่โดยปกตมิถี ิน่ทีอ่ยู่ใน
สหรัฐอเมริกาและ/หรอืไอรแ์ลนดแ์ละ/หรือประเทศอ ืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเพิม่เตมิในภายหลัง รวมถงึกองทรัพยส์นิ
ของบุคคลดังกล่าวและบรษัิทหรอืหา้งหุน้ส่วนซึง่จัดใหม้ขี ึน้และด าเนนิกจิกรรมในสหรัฐอเมริกาและ/หรอืไอรแ์ลนดแ์ละ/
หรือประเทศอ ืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเพิม่เตมิในภายหลัง บริษัทจัดการจงึขอสงวนสทิธใินการทีจ่ะไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนของกองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มใหก้ับบุคคลทีก่ล่าวมาขา้งตน้ โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบลว่งหนา้  
 
6.2.5 การเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนใหก้ับผูส้ัง่ซ ือ้:  
บริษัทจัดการจะด าเนนิการใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนด าเนนิการเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนใหก้ับผูส้ั่งซ ือ้ ในวันท าการถดั
จากวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนดงักล่าวนัน้โดยใชห้ลักการค านวณตาม ขอ้ 6.2.3 เรื่อง “ราคาขายหน่วยลงทุน” และ
ขอ้ 6.2.4 เรื่อง “การจัดสรรหน่วยลงทุนใหก้ับผูส้ัง่ซ ือ้” เวน้แต่เขา้ข่ายกรณตีามขอ้ 11 เรื่อง “การไมข่ายไมรั่บซือ้คนืไม่
สับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามสั่ง”  
 

6.2.6 การคนืเงนิค่าสั่งซ ือ้หน่วยลงทุน  
ในกรณทีีผู่ส้ั่งซ ือ้และจ านวนหน่วยลงทุนทีผู่ส้ั่งซ ือ้รวมกนัเกนิจ านวนหน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจัดการไดจ้ดทะเบยีนกับ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว ้บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั่งซ ือ้ก่อนไดก้อ่น และหากมกีาร
สั่งซ ือ้พรอ้มกนั และมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพจิารณาจัดสรรหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่ตาม
สัดส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีผู่ส้ัง่ซ ือ้แตล่ะรายสั่งซ ือ้เขา้มา (Pro Rata) ทัง้น ี ้บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจัดสรร
หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน หรือทัง้หมดกไ็ดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และบรษัิทจัดการจะคนืเงนิค่า
สั่งซ ือ้หน่วยลงทุนส่วนทีไ่ม่ไดรั้บการจัดสรรพรอ้มดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ใหผู้ส้ั่งซ ือ้ตามวธิกีารรับเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนทีผู่ ้
สั่งซ ือ้ระบุไวใ้นใบค าขอเปิดบัญชกีองทุน ภายใน 15 วันนับตัง้แต่วันทีส่ั่งซ ือ้หน่วยลงทุน  
 
6.2.7 ขอ้จ ากัดการลงทุน การปฏเิสธ/หยุดรับค าสั่งซ ือ้หน่วยลงทุน:  
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุนทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพของการบริหารและ

จัดการกองทุน โดยบรษัิทจัดการจะพจิารณาจากมูลค่าการสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุนและ/หรือระยะเวลาของการลงทุนเป็นหลัก 
ทัง้น ี ้เพือ่รักษาผลประโยชนส์งูสุดของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนอยู่กอ่นแลว้เป็นส าคญั  
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับหรือปฏเิสธค าสั่งซ ือ้หน่วยลงทุน และ/หรือระงับการด าเนนิการตามค าสั่งซ ือ้  
หน่วยลงทุน และ/หรือยกเลกิค าสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนของผูล้งทุนในกรณทีีก่องทุนหลัก ปฏเิสธไม่รับ และ/หรอืระงับการ
ด าเนนิการตามค าสั่งซ ือ้หน่วยลงทุน และ/หรือยกเลกิค าสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนของกองทุน  
(3) บริษัทจัดการอาจหยุดรับค าสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนเป็นการช่ัวคราวได ้เม ือ่บริษัทจัดการพจิารณาแลว้เหน็ว่าในบาง
สถานการณห์ากมกีารรับค าสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนต่อไปตามปกต ิอาจส่งผลกระทบหรอืความเสยีหายตอ่การบรหิารจัดการ
กองทุน และ/หรือต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน และ/หรือต่อกองทุน โดยบรษัิทจัดการจะประกาศเก ีย่วกับการหยุดรับค าสั่งซ ือ้
หน่วยลงทุนเป็นการช่ัวคราว และก าหนดการเปิดรับค าสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุนไดต้ามปกต ิใหผู้ล้งทุน/ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหนา้ และจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกล่าวทีส่ านกังานของบรษัิทจัดการ หรือส านกังานของผูส้นับสนนุการขายหรอืรับซือ้
คนื และ/หรือประกาศผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ  

 
เงือ่นไขอ ืน่ ๆ :  
1.บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงก าหนดการในการสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิม่เตมิ วธิกีารซือ้และ
การช าระเงนิค่าสั่งซ ือ้หน่วยลงทุน และรายละเอยีดอ ืน่ๆ ในขอ้ 6. โดยถอืว่าไดรั้บความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
และจะจัดใหม้ขีอ้มูลเรือ่งดงักล่าวทีส่ านักงานของบริษัทจัดการ หรือส านักงานผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซือ้คนื (ถา้ม)ี 
หรือผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  
2.เวน้แต่บริษัทจัดการจะอนญุาตเป็นอย่างอ ืน่ บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมรั่บเปิดบัญชกีองทุน เพือ่เป็นลูกคา้ใน
ความดูแลของบริษัทจัดการเพิม่เตมิ ตัง้แต่วันท าการทีบ่ริษัทจัดการก าหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยการไมรั่บเปิด
บัญชกีองทุนขา้งตน้ ในหนังสอืชีช้วน หรือผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ หรือตดิประกาศทีส่ านักงานผูส้นับสนุนการขาย
หรือรับซือ้คนื และ/หรือ ตามวธิกีารอ ืน่ใดทีบ่ริษัทจัดการก าหนด ทัง้น ีผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดเ้ปิดบัญชกีองทุนไวก้บับรษัิท
จัดการก่อนหนา้วันทีบ่รษัิทจัดการไม่รับเปิดบัญชกีองทุนเพิม่เตมิ สามารถท าธุรกรรมกบับรษัิทจัดการไดต้ามปกต ิ 
หมายเหตุ : เน ือ่งจากกองทุนมกีารลงทุนในต่างประเทศ ซึง่วันหยุดท าการของกองทุนหลักทีก่องทุนไปลงทุน อาจจะไม่

ตรงกับวันหยุดท าการของประเทศไทย จงึอาจส่งผลกระทบต่อการส่งค าสั่งซ ือ้/ขายคนื/สับเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/หรือ
ระยะเวลาในการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนใหก้ับผูถ้อืหน่วย/ผูล้งทุน  
 

6.3. การสั่งซ ือ้หน่วยลงทุน :  

ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้  
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7. การรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ :  

 

7.1. ช่องทางการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื 

- - การลงทุนแบบต่อเน ือ่ง/สม ่าเสมอ, - ช่องทางบริการ/วธิกีารอ ืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการอาจก าหนดเพิม่เตมิ 

 

7.2. รายละเอยีดช่องทางการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

 อนึง่ บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดเก ีย่วกับช่องทางบริการ/วธิกีารอ ืน่ใดดังกล่าวขา้งตน้ ซ ึง่

จะเป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่ริษัทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. โดยถอืว่าไดรั้บความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวก/เพิม่ประสทิธภิาพในการ

ใหบ้ริการการลงทุนแกผู่ถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น ี ้บริษัทจัดการจะแจง้และ/หรอืประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้

ก่อนการเริ่มใหบ้ริการ โดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกล่าวทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ หรือส านักงานผูส้นับสนุนการขาย

หรือรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ  

 

7.3. วธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- แบบดุลยพนิจิของผูล้งทุน 

 

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

 7.4.1 วธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของบรษัิทจัดการ  

บริษัทจัดการจะเปิดใหม้กีารรับซือ้คนืหน่วยลงทุนกรณปีกตภิายหลังการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 30 วันท าการนับแต่วัน

จดทะเบยีนกองทรัพย์สนิเป็นกองทุนรวม หรือภายในเวลาทีบ่รษัิทจัดการจะก าหนดภายหลัง ทัง้น ีบ้ริษัทจัดการ จะ

ประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยทราบล่วงหนา้ผ่านทางเว็บไซตอ์ย่างนอ้ย 1 วันท าการ โดยบรษัิทจะด าเนนิการรับซือ้คนืหน่วย

ลงทุนตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารดังตอ่ไปนี ้ 

 

(1) บริษัทจัดการ และผูส้นับสนนุการขายหรอืรับซือ้คนื  

(ก) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษัิทจัดการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรับซือ้คนื (ถา้ม)ี ตาม

วันและเวลาในขอ้ 7.5 และขอ้ 7.6 เรื่อง “ระยะเวลาในการรับซือ้คนืและรายละเอยีดระยะเวลาในการรับซือ้คนื” โดยผูถ้อื

หน่วยลงทุนกรอกรายละเอยีดต่าง ๆ  ในค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอ ืน่ใดทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการขายคนืหน่วย

ลงทุนตามทีบ่ริษัทจัดการก าหนด ใหถู้กตอ้งครบถว้นชัดเจน พรอ้มทัง้ระบุมลูค่า/จ านวนหน่วยลงทุนทีต่อ้งการขายคนื 

ทัง้น ี ้ตอ้งไม่ต ่ากว่ามูลค่า/จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการขายคนืทีบ่ริษัทจัดก าหนด เวน้แต่บริษัทจัดการจะอนญุาต

เป็นอย่างอ ืน่ เม ือ่เจา้หนา้ทีต่รวจสอบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนว่าถูกตอ้งแลว้ เจา้หนา้ทีจ่ะส่งมอบส าเนาค าสั่งขายคนื

หน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ั่งขายคนืหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลักฐานต่อไป  

 

หากวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนดังกล่าวขา้งตน้เป็นวันหยุดท าการซือ้ขายใหถ้อืวันท าการซือ้ขายถดัไปเป็นวันท าการ

รับซือ้คนืหน่วยลงทุนแทน  
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(ข) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนหน่วยหรอืจ านวนบาทได ้ในกรณทีีจ่ านวนหน่วยลงทุนที ่

ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการขายคนืมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบั่นทกึโดยนาย

ทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้ รวมถงึในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยขายคนืหน่วยลงทุนแลว้ท าใหมู้ลคา่หน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชหีรือ

จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชนีอ้ยกว่ามลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่หรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืใน

บัญชขีัน้ต ่าตามทีก่ าหนดไว ้บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุนทัง้จ านวน  

 

(ค) เม ือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน ผูส้ั่งขายคนืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการขายคนืหน่วยลงทุน

ไม่ได ้หากรายการสั่งขายคนืนัน้ไดเ้สร็จส ิน้สมบูรณแ์ลว้ ไม่ว่ากรณใีดๆ ทัง้ส ิน้ ทัง้น ี ้ข ึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของบริษัทจัดการ  

 

(ง) บริษัทจัดการจะใชม้ลูคา่หน่วยลงทุนของสิน้วันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑค์ านวณราคารับซือ้คนืและ

จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะไดรั้บ โดยราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนจะค านวณจากมลูค่าหน่วยลงทุน ณ ส ิน้วันท ารายการรับซือ้

คนืหน่วยลงทุนนัน้ หกัดว้ย ค่าธรรมเนยีมในการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี โดยบรษัิทจัดการจะคดิค่าธรรมเนยีมการรับ

ซือ้คนืหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 15.3 “ค่าธรรมเนยีมทีเ่รียกเก็บจากผูส้ั่งซ ือ้หรือผูถ้อืหน่วยลงทุน" ทัง้น ี ้มูลค่า

หน่วยลงทุนและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนดังกล่าวจะตอ้งไดรั้บการรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชนแ์ลว้  

 

(จ) ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนส่งค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน และเอกสารหลักฐานของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ั่งขายคนืหน่วย

ลงทุนนัน้พรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง (ถา้ม)ี ใหแ้ก่บริษัทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทางโทรสารและ/

หรือช่องทางอเิล็กทรอนกิสท์ีส่ามารถยนืยันแหล่งทีม่าได ้ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงส่งตน้ฉบับเอกสารทุกฉบับใหแ้กบ่ริษัท

จัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืภายใน 7 วัน นับแต่วันทีม่กีารส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารและ/

หรือช่องทางอเิล็กทรอนกิสอ์ ืน่นัน้ ทัง้น ี ้หากปรากฏในภายหลังว่า ขอ้ความหรือขอ้มูลตามเอกสารทีไ่ดรั้บและเอกสาร

ตน้ฉบับไม่ตรงกนั หรือบรษัิทจัดการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซือ้คนืไม่ไดรั้บเอกสารตน้ฉบับ และบริษัทจัดการหรอื

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดด้ าเนนิการตามขอ้มูลทีไ่ดรั้บทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิล็กทรอนกิสอ์ ืน่นัน้แลว้ 

บริษัทจัดการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรับซือ้คนืจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดใ้หค้วามเหน็ชอบกับบริษัทจัดการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืในการด าเนนิการตามขอ้มลูทีไ่ดรั้บทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิล็กทรอนกิสอ์ ืน่นัน้

แลว้  

 

หากขอ้มูลในการสั่งขายคนืหน่วยลงทุน และขอ้มลูในเอกสารอ ืน่ใดทีเ่ก ีย่วขอ้งกับการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

ทีบ่ริษัทจัดการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรับซือ้คนืไดรั้บไม่ชัดเจนหรือไมค่รบถว้น และ/หรือกรณทีีบ่รษัิทจัดการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบถงึความไมชั่ดเจนหรอืไม่ครบถว้นของขอ้มลูดังกล่าว

แลว้แต่ไม่ไดรั้บการแกไ้ข หรือยืนยันจากผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมถงึ บริษัทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ขอ

สงวนสทิธทิีจ่ะไม่รับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนรวมถงึจะไม่ด าเนนิการหรือท ารายการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ ผูถ้อื

หน่วยลงทุน  

 

(2) อนิเตอร์เน็ต (Internet)  

บริษัทจัดการอาจเปิดใหม้บีริการสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตของบรษัิทจัดการ เพือ่เป็นการอ านวยความ

สะดวกใหแ้ก่ผูล้งทุน ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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หลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต :  

โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีวามประสงคจ์ะสั่งขายคนืหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตจะตอ้งกรอกแบบฟอร์มค าขอใช ้

บริการอนิเตอร์เน็ตทีบ่ริษัทจัดการก าหนดผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรือตดิตอ่ขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวไดท้ีบ่ริษัท

จัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื และหนังสอืขอใหห้กับัญชเีงนิฝากธนาคารพาณชิยต์ามรายชือ่ทีบ่ริษัท

จัดการก าหนด พรอ้มลงนามในแบบฟอร์มค าขอใชบ้ริการและหนังสอืขอใหห้กับัญชดีังกล่าวและส่งกลับไปยังบริษัท

จัดการ บริษัทจัดการจะไดด้ าเนนิการจัดท าและจัดส่งรหสัประจ าตัวผูถ้อืหน่วยลงทุนเพือ่ใชท้ ารายการผ่านระบบ

อนิเตอร์เน็ตต่อไป ผูถ้อืรหสัประจ าตัวจะตอ้งเก็บรักษาไวเ้ป็นความลับ ทัง้น ี ้บริษัทจัดการจะไม่รับผดิชอบใด ๆ  ทัง้ส ิน้ ใน

กรณทีีบุ่คคลทีม่ใิช่เจา้ของรหสัประจ าตวัของผูถ้อืหน่วยลงทุนท ารายการผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตดังกล่าว  

 

เน ือ่งจากอาจมกี าหนดระยะเวลาในการจัดส่งรหสัประจ าตัวผูถ้อืหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสมัครขอใชบ้ริการ

อนิเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการไวล่้วงหนา้พรอ้มกับการขอเปิดบัญชกีองทุนกไ็ด ้ 

 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถท ารายการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ลอด 24 ช่ัวโมง ทุกวันท าการซือ้ขายและวันหยุดท าการ

ซือ้ขายหน่วยลงทุนตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยการสั่งขายคนืหน่วยลงทุนทีเ่กดิข ึน้ภายในเวลาทีก่ าหนดของ วันท า

การซือ้ขายใหถ้อืว่าเป็นการสั่งขายคนืหน่วยลงทุนในวันท าการซือ้ขายนัน้ และการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีเ่กดิข ึน้

ภายหลังเวลาทีก่ าหนดหรือในวันหยุดท าการซือ้ขายใหถ้อืว่าเป็นการสั่งขายคนืหน่วยลงทุนในวันท าการซือ้ขายถดัไป 

การสั่งขายคนืหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตตอ้งเป็นไปตามวธิกีาร ภายใตว้ธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของบรษัิท

จัดการตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 7 เรื่อง “การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน” นี ้และเป็นไปตามเงือ่นไข/ขอ้ก าหนดอ ืน่ๆ ของกองทุน

และทีบ่ริษัทจัดการก าหนด  

 

(3) ATM  

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง ATM ของธนาคารพาณชิยต์ามทีบ่รษัิท

จัดการก าหนด เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วย ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการ

ก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษัิทจัดการจะแจง้และ/หรือประกาศใหผู้ถ้อืหน่วย

ลงทุนทราบล่วงหนา้ก่อนการเริ่มใหบ้รกิาร โดยจัดใหม้ขีอ้มูลเรื่องดังกล่าวทีส่ านักงานของบริษัทจัดการ หรือ ผูส้นับสนุน

การขายหรือรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรือผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยถอืว่าไดรั้บความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้  

 

(4) โทรศัพท ์ 

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศพัทต์ามทีบ่ริษัทจัดการก าหนด 

เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูล้งทุน ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ภายใต ้

หลักเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจง้และ/หรือประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ

ล่วงหนา้ก่อนการเริ่มใหบ้ริการ โดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกล่าวทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ หรือ ผูส้นับสนุนการขายหรอื

รับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรือผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยถอืว่าไดรั้บความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้  

 

(5) ไปรษณยี์  

บริษัทจัดการอาจรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณยี์ตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด เพือ่

เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ล้งทุน ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่ริษัทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑ ์

ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจง้และ/หรือประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ก่อน

การเริ่มใหบ้ริการ โดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรื่องดังกล่าวทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ หรือ ผูส้นับสนนุการขายหรือรับซือ้คนื 
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(ถา้ม)ี และ/หรือผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ โดยถอืว่าไดรั้บความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้  

 

7.4.2 วธิกีารรับเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน:  

(1) โอนเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถแจง้หรือระบุใหโ้อนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนในใบค าขอ

เปิดบัญชกีองทุน หรือใบค าขอเปลีย่นแปลงขอ้มลู (ถา้ม)ี โดยบรษัิทจัดการจะด าเนนิการโอนเงนิ ค่าขายคนืหน่วยลงทุน

ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณมลูค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้คนื

หน่วยลงทุน โดยมใิหน้ับรวมวันหยุดท าการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธุรกจิการจัดการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีักษณะ

ในท านองเดยีวกับธุรกจิการจัดการกองทุนรวม ทัง้น ี ้ในการรับค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการโอนเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากนี ้

ถา้หากบริษัทจัดการไมส่ามารถโอนเงนิเขา้บัญชทีีไ่ดแ้จง้ไวไ้มว่่าดว้ยกรณใีดๆ บริษัทจัดการจะด าเนนิการออกเช็คขดี

คร่อมค่าขายคนืหน่วยลงทุนสัง่จ่ายผูถ้อืหน่วยลงทุนและจัดสง่ทางไปรษณยีล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อื

หน่วยลงทุน  

 

(2) รับเช็คทางไปรษณยี ์ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจแจง้หรือระบุใหบ้ริษัทจัดการด าเนนิการออกเช็คขดีคร่อมคา่ขายคนืหน่วยลงทุน และรับเช็คทาง

ไปรษณยี์ลงทะเบยีนตามชือ่และทีอ่ยู่ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่บริษัทจัดการจะน าสง่เช็คทางไปรษณยี์

ลงทะเบยีนภายใน 5 วันท าการนบัแตวั่นค านวณมูลค่าทรัพย์สนิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคา

รับซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยมใิหน้ับรวมวันหยุดท าการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกจิการจัดการกองทุนต่างประเทศที่

มลีักษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจัดการกองทุนรวม  

 

(3) รับเช็คดว้ยตนเองทีบ่รษัิทจัดการ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจแจง้หรือระบุใหบ้ริษัทจัดการด าเนนิการออกเช็คขดีคร่อมคา่ขายคนืหน่วยลงทุนและรับเช็คดว้ย

ตนเองทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ ซ ึง่สามารถรับไดภ้ายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณมลูค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลคา่

หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยมใิหน้ับรวมวันหยุดท าการในต่างประเทศของผู ้

ประกอบธุรกจิการจัดการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีักษณะในท านองเดยีวกับธรุกจิการจัดการกองทุนรวม  

 

7.5. ระยะเวลาในการรับซือ้คนื :  ทุกวันท าการ  

 

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรับซือ้คนื :  

 บริษัทจัดการจะเปิดใหม้กีารรับซือ้คนืหน่วยลงทุนทุกวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนตัง้แตเ่วลา 8.30 น. – 15.30 น.  

หากวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนเป็นวันหยุดท าการ จะก าหนดใหวั้นท าการซือ้ขายถดัไปเป็นวันท าการรับซือ้คนื  

หน่วยลงทุนแทนโดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีบ่ริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือ

รับซือ้คนื (ถา้ม)ี หรือช่องทาง/วธิกีารอ ืน่ใดทีบ่ริษัทจัดการก าหนด  

 

ในกรณทีีวั่นรับซือ้คนืดังกล่าวขา้งตน้ตรงกับวันหยุดท าการ และ/หรือวันทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ

หน่วยงานอ ืน่ใดทีม่อี านาจตามกฎหมายทีเ่ก ีย่วขอ้งมคี าสั่งใหเ้ป็นวันหยุดท าการซือ้ขาย แมอ้าจเป็นวันทีบ่รษัิทจัดการ

ก าหนดใหเ้ป็นวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (วันท าการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนได)้ ก็ตาม บริษัทจัดการ

จะเลือ่นการวันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน เป็นวันท าการถัดไป  
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หากผูถ้อืหน่วยลงทุนไมไ่ดส้่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ในระหว่างวันและเวลาทีบ่ริษัทจัดการเปิดรับค าสั่งขายคนืหน่วย

ลงทุน หรือท ารายการขายคนืหน่วยลงทุน นอกเหนอืจากวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการก าหนด หรือการท ารายการใน

วันหยุด บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับค าสั่งขายคนืดังกล่าวได ้โดยบริษัทจัดการจะด าเนนิการขายคนืหน่วยลงทุนใน

วันท าการซือ้ขายถดัไป  

 

7.7. การขายคนืหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไมต่อ้งแจง้ล่วงหนา้  

 

7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

 

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 1) บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงก าหนดการในการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิม่เตมิ วธิกีาร

ขายคนื ระยะเวลาในการขายคนืและการรับเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และรายละเอยีดอ ืน่ๆ ในขอ้ 7. โดยการ

เปลีย่นแปลงตอ้งเป็นไปเพือ่ผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วย และ/หรือผลประโยชนข์องกองทุน โดยถอืว่าไดรั้บความ

เหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ และจะจัดใหม้ขีอ้มูลเรื่องดังกล่าวทีส่ านักงานของบริษัทจัดการ หรือส านักงานผูส้นบัสนนุ

การขายหรือรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรือผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

2) บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปิดใหม้กีารรับซือ้คนืหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิซ ึง่การรับซือ้คนือัตโนมัตดิงักล่าวจะเป็นไป

ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยจัดใหม้ขีอ้มูลเรื่องดังกล่าวทีส่ านักงานของบริษัทจัดการ 

หรือส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรือผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ โดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรื่อง

ดังกล่าวล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 1 วันท าการ ทัง้น ีใ้หถ้อืว่าไดรั้บความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้  

3) บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุนผ่านช่องทางบริษัทจัดการ เวน้แต่บรษัิทจัดการจะอนุญาตเป็น

อย่างอ ืน่ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยเรือ่งการไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางบรษัิทจัดการในหนังสอืชีช้วน หรือ

ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ หรือตดิประกาศทีส่ านกังานผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื และ/หรอื ตามวธิกีารอ ืน่ใด

ทีบ่ริษัทจัดการก าหนด  

4) เวน้แต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ ืน่ บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมรั่บเปิดบัญชกีองทุน เพือ่เป็นลูกคา้ใน

ความดูแลของบริษัทจัดการเพิม่เตมิ ตัง้แต่วันท าการทีบ่ริษัทจัดการก าหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยการไมรั่บเปิด

บัญชกีองทุนขา้งตน้ ในหนังสอืชีช้วน หรือผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ หรือตดิประกาศทีส่ านักงานผูส้นับสนุนการขาย

หรือรับซือ้คนื และ/หรือ ตามวธิกีารอ ืน่ใดทีบ่ริษัทจัดการก าหนด ทัง้น ีผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดเ้ปิดบัญชกีองทุนไวก้บับรษัิท

จัดการก่อนหนา้วันทีบ่รษัิทจัดการไม่รับเปิดบัญชกีองทุนเพิม่เตมิ สามารถท าธุรกรรมกบับรษัิทจัดการไดต้ามปกต ิ 

หมายเหตุ : เน ือ่งจากกองทุนมกีารลงทุนในต่างประเทศ ซึง่วันหยุดท าการของกองทุนหลักทีก่องทุนไปลงทุน อาจจะ 

ไม่ตรงกับวันหยุดท าการของประเทศไทย จงึอาจส่งผลกระทบตอ่การสง่ค าสั่งซ ือ้/ขายคนื/สับเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/

หรือระยะเวลาในการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหก้ับผูถ้อืหน่วย/ผูล้งทุน  

 

8. การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ :  

 

8.1. ช่องทางการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน :  

- Internet 

- บริษัทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื 

- - การลงทุนแบบต่อเน ือ่ง/สม ่าเสมอ, - ช่องทางบริการ/วธิกีารอ ืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการอาจก าหนดเพิม่เตมิ 
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8.2. รายละเอยีดการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

 บริษัทจัดการจะเปิดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 30 วัน

ท าการนับแต่วันจดทะเบยีนกองทรัพย์สนิเป็นกองทุนรวม โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนไดท้ี่

บริษัทจัดการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรับซือ้คนื (ถา้ม)ี ไดต้ามวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  

 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการเท่านัน้  

 

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมส่ับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพือ่ประโยชนข์องพลเมอืงสหรัฐอเมรกิา

และ/หรือไอร์แลนดแ์ละ/หรือประเทศอ ืน่ทีบ่ริษัทจัดการก าหนดเพิม่เตมิในภายหลัง หรือผูท้ีม่ถี ิน่ฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา

และ/หรือไอร์แลนดแ์ละ/หรือประเทศอ ืน่ทีบ่ริษัทจัดการก าหนดเพิม่เตมิในภายหลัง หรือบุคคลซึง่โดยปกตมิถี ิน่ทีอ่ยู่ใน

สหรัฐอเมริกาและ/หรอืไอรแ์ลนดแ์ละ/หรือประเทศอ ืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเพิม่เตมิในภายหลัง รวมถงึกองทรัพยส์นิ

ของบุคคลดังกล่าวและบรษัิทหรอืหา้งหุน้ส่วนซึง่จัดใหม้ขี ึน้และด าเนนิกจิกรรมในสหรัฐอเมริกาและ/หรอืไอรแ์ลนดแ์ละ/

หรือประเทศอ ืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเพิม่เตมิในภายหลัง บริษัทจัดการจงึขอสงวนสทิธใินการทีจ่ะไม่สบัเปลีย่น หรือ

ระงับการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุน ไมว่่าทางตรงหรือทางออ้มใหก้ับบุคคลทีก่ล่าวมาขา้งตน้ โดยไม่ตอ้งแจง้ให ้

ผูล้งทุนทราบล่วงหนา้  

 

“การสับเปลีย่นหน่วยลงทุน” หมายถงึ การขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนหนึง่ (กองทุนตน้ทาง) เพือ่ซ ือ้หน่วยลงทุน

ของกองทุนอกีกองทุนหนึง่ (กองทุนปลายทาง) ตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุนรวม โดยบรษัิทจัดการจะ

ด าเนนิการน าเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง ภายหลังหกัค่าธรรมเนยีมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

แลว้น าไปช าระเงนิค่าซ ือ้หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง  

 

8.2.1 วธิกีารในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน:  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการไดท้ีบ่รษัิทจัดการ 

หรือผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนื และ/หรอืช่องทางบริการ/วธิกีารอ ืน่ใดตามทีบ่ริษัทจัดการก าหนดเพิม่เตมิ ตามวัน

และเวลาในขอ้ 8.2.3 เรื่อง “วันและเวลาในการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน” โดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ในค าสั่งสับเปลีย่น

หน่วยลงทุน ระบุชือ่กองทุนตน้ทาง ระบุจ านวนเงนิหรือจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะออกจากกองทุนตน้ทาง และระบุชือ่

กองทุนปลายทางทีต่อ้งการสบัเปลีย่น ตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนดใหถ้กูตอ้งครบถว้นชัดเจน และน าไปยืน่กบับรษัิท

จัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ซึง่บริษัทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วย

ลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับค าสัง่สับเปลีย่นกองทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลักฐาน  

 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเพกิถอนรายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนไมไ่ด ้หากรายการสั่งสับเปลีย่นนัน้ไดเ้สร็จส ิน้สมบูรณแ์ลว้ ไม่

ว่ากรณใีดๆ ทัง้น ี ้ข ึน้อยู่กับดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการ  

 

ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนส่งค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน และเอกสารหลักฐานของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ัง่สับเปลีย่น

หน่วยลงทุนนัน้ ใหแ้ก่บริษัทจัดการหรอืผูส้นับสนนุการขายหรอืรับซือ้คนืทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิล็กทรอนกิส ์ที่

สามารถยืนยันแหล่งทีม่าได ้ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงส่งตน้ฉบับเอกสารทุกฉบับใหแ้กบ่ริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขาย

หรือรับซือ้คนืภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันทีม่กีารสง่ค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนทางโทรสารและ/หรือช่องทาง

อเิล็กทรอนกิสอ์ ืน่นัน้ ทัง้น ี ้หากปรากฏในภายหลังว่า ขอ้ความหรือขอ้มลูตามเอกสารทีไ่ดรั้บและเอกสารตน้ฉบับไม่
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ตรงกัน หรือบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืไม่ไดรั้บเอกสารตน้ฉบับและบรษัิทจัดการหรือผูส้นบัสนนุ

การขายหรือรับซือ้คนืไดด้ าเนนิการตามขอ้มูลทีไ่ดรั้บทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิล็กทรอนกิสอ์ ืน่นัน้แลว้ บริษัท

จัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดใ้หค้วามเหน็ชอบกบับรษัิทจัดการหรือผูส้นบัสนนุ

การขายหรือรับซือ้คนืในการด าเนนิการตามขอ้มูลทีไ่ดรั้บทางโทรสารและ/หรอืช่องทางอเิล็กทรอนกิสอ์ ืน่นัน้แลว้  

 

หากขอ้มูลในการสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน และขอ้มลูในเอกสารอ ืน่ใดทีเ่ก ีย่วขอ้งกับการสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทุน  

ทีบ่ริษัทจัดการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรับซือ้คนืไดรั้บไม่ชัดเจนหรือไมค่รบถว้น และ/หรือกรณทีีบ่รษัิทจัดการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบถงึความไมชั่ดเจนหรอืไม่ครบถว้นของขอ้มลูดังกล่าว

แลว้แต่ไม่ไดรั้บการแกไ้ข หรือยืนยันจากผูถ้อืหน่วยลงทุน บริษัทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืขอสงวน

สทิธทิีจ่ะไม่รับค าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทุนรวมถงึจะไมด่ าเนนิการหรือท ารายการรับสับเปลีย่นหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อื

หน่วยลงทุน  

 

ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลคา่ทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุน หรือตามสัดสว่นอ ืน่ที่

จะมกีารก าหนดหรือแกไ้ขเปลีย่นแปลงตามหลักเกณฑข์องกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนตา่งประเทศ และ/หรอืคูส่ัญญา

ต่างประเทศ และ/หรือตามกฎหมายหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจประกาศก าหนด ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงและยนิยอม

ใหบ้ริษัทจัดการสามารถเปิดเผยขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทุนใหแ้กก่องทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรอื

คู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้งกับกองทุนหลักหรือกองทุนตา่งประเทศหรือคูส่ัญญาตา่งประเทศ 

และ/หรือบุคคลอ ืน่ รายละเอยีดดังน ี ้ 

1. ชือ่ นามสกุล วันเดอืนปีเกดิ สัญชาต ิสถานทีเ่กดิ ทีอ่ยู่ ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสอืเดนิทาง ทีรั่บรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูถ้อืหน่วย และ/หรือ รับรองโดยโนตารพัีบลคิ 

(Notary Public)  

3. เอกสารการท าความรูจั้กตวัตนของลูกคา้ (Know Your Client: KYC) ตามทีก่องทุนหลัก และ/หรือกองทุน

ต่างประเทศ และ/หรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้งกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือ

คู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานทีม่อี านาจรอ้งขอ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการป้องกนัการใชธุ้รกรรม

หลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย (AML) ตามขอ้ก าหนดของ

กองทุนหลัก  

4. ขอ้มูลอ ืน่ตามทีก่องทุนหลัก และ/หรอืกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคูส่ัญญาตา่งประเทศ และ/หรอืหน่วยงานที่

เก ีย่วขอ้งกับกองทุนหลักหรอืกองทุนต่างประเทศหรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอ ืน่ และ/หรือหน่วยงานทีม่ ี

อ านาจรอ้งขอ  

 

โดยทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน ใหค้วามยินยอมในการทีบ่ริษัทจัดการจะน าสง่ขอ้มลูขา้งตน้และเอกสารอ ืน่ใด และ/หรอื ตามที่

บริษัทจัดการรอ้งขอ ใหแ้ก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สญัญาต่างประเทศ และ/หรือ

หน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้งกับกองทุนหลักหรอืกองทุนตา่งประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอ ืน่ และผูถ้อื

หน่วยลงทุนสละสทิธใินการเรียกรอ้งค่าเสยีหาย หรือคา่ใชจ่้าย หรือเงนิอ ืน่ใดจากบรษัิทจัดการ  

 

 

(1) กรณกีองทุนนีเ้ป็นกองทุนตน้ทาง  

(ก) ในกรณผูีถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ้(กองทุนตน้ทาง) หรือเรียกว่า “การ

สับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)” โดยน าเงนิบางส่วนหรือทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน หรือ



 

 

กองทุนเปิดเคเคพ ีโกลบอล อนิฟราสตรัคเจอร์ อคิวติ ี ้เฮดจ ์  หนา้ 63 

เงนิทีไ่ดจ้ากการเลกิกองทุนนี ้ภายหลังค่าธรรมเนยีมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT FEE) (ถา้ม)ี 

เพือ่น าไปช าระค่าซ ือ้หน่วยลงทุนของกองทุนอ ืน่ ๆ  ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ (กองทุนปลายทาง) 

สามารถสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน ไดใ้นระหว่างวันและเวลาทีบ่ริษัทจัดการเปิดรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน ซึง่เป็นไป

ตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 7 “การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน” และ/หรอืวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการอาจก าหนดเพิม่เตมิ  

(ข) ในการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ้ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนดว้ยจ านวน  

ทีเ่ป็นไปตามมูลค่าขัน้ต ่า/จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ซ ึง่เป็นไปตามเงือ่นไขที่

ระบุไวใ้นขอ้ 7 “การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน” เวน้แต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ ืน่  

(ค) ในกรณทีีจ่ านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการสับเปลีย่นตามใบค าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้มากกว่า

จ านวนหน่วยลงทุนหรือมูลคา่หน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วย

ลงทุน บริษัทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการที่

บันทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้  

อย่างไรก็ตาม หากจ านวนเงนิทีค่ านวณไดข้องกองทุนตน้ทาง มไีมเ่พยีงพอทีจ่ะน าไปซือ้หน่วยลงทุนขัน้ต า่ตาม

ขอ้ก าหนดของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมน่ าเงนิไปซือ้หน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไว ้โดยจะช าระ

เป็นเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยตามวธิกีารทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้ะบุไวใ้นค าขอเปิดบัญชกีองทุนภายใน 5 

วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน 

โดยมใิหน้ับรวมวันหยุดท าการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกจิการจัดการกองทุนตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะ ในท านอง

เดยีวกับธุรกจิการจัดการกองทุนรวม  

(ง) บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการปรับลด หรือยกเวน้การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก 

(SWITCHING OUT FEE) (ถา้ม)ี ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะขายคนืหรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้

เพือ่น าไปช าระค่าซ ือ้หน่วยลงทุนของกองทุนอ ืน่ ๆ  ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ (กองทุนปลายทาง)  

(จ) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยจะเกดิข ึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบั้นทกึขอ้มลูการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุน

ตน้ทาง และการสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ ทัง้น ี ้บริษัทจัดการจะถอื

หลักฐานทีป่รากฏอยู่กับบริษัทจัดการและหรือผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในการ  

ท ารายการทีส่มบูรณแ์ละใชอ้า้งองิได ้ 

(2) กรณกีองทุนนีเ้ป็นกองทุนปลายทาง  

(ก) ส าหรับผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้กองทุนนี ้(กองทุนปลายทาง) หรือเรยีกว่า  

“การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (SWITCHING IN)” โดยน าเงนิบางส่วนหรือทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน 

หรือเงนิทีไ่ดจ้ากการเลกิกองทุนอ ืน่ ๆ  ภายใตก้ารบรหิารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนตน้ทาง) ภายหลัง

ค่าธรรมเนยีมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (SWITCHING IN FEE) (ถา้ม)ี เพือ่น ามาช าระค่าซ ือ้หน่วยลงทุนของ

กองทุนนี ้สามารถสั่งสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพีอ่ซ ือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนีไ้ดใ้นช่วงระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก  

ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 5 “การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก” หรือในระหว่างวันและเวลาทีบ่ริษัทจัดการ

ก าหนดใหเ้ป็นวันเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ซ ึง่เป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6 “การเสนอขายภายหลังการ

เสนอขายครั้งแรก” และ/หรอืวันและเวลาทีบ่รษัิทจัดการอาจก าหนดเพิม่เตมิ  

(ข) ในการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้กองทุนนี ้ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนดว้ยจ านวนทีเ่ป็นไปตาม

มูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้เวน้แต่บรษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ ืน่  

(ค) บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการปรับลด หรือยกเวน้การเรียกเก็บคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

เขา้ (SWITCHING IN FEE) (ถา้ม)ี ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะซือ้หรือสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ 

โดยน าเงนิบางส่วนหรือทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน หรือเงนิทีไ่ดจ้ากการเลกิกองทุนอ ืน่ๆ ภายใตก้ารบรหิาร

จัดการของบริษัทจัดการ เพือ่น ามาช าระค่าซ ือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ 



 

 

กองทุนเปิดเคเคพ ีโกลบอล อนิฟราสตรัคเจอร์ อคิวติ ี ้เฮดจ ์  หนา้ 64 

(ง) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยจะเกดิข ึน้หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบั้นทกึขอ้มูลการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุน

ตน้ทาง และการสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ ทัง้น ี ้บริษัทจัดการจะถอื

หลักฐานทีป่รากฏอยู่กับบริษัทจัดการและหรือผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในการ  

ท ารายการทีส่มบูรณแ์ละใชอ้า้งองิได ้ 

(จ) ในกรณทีีจ่ านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการสบัเปลีย่นตามใบค าสั่งสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้มากกว่า

จ านวนหน่วยลงทุนหรือมูลคา่หน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีน  

หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะสับเปลีย่นหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการ  

ทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้  

อย่างไรก็ตาม หากจ านวนเงนิทีค่ านวณไดข้องกองทุนตน้ทาง มไีมเ่พยีงพอทีจ่ะน าไปซือ้หน่วยลงทุนขัน้ต า่ตาม

ขอ้ก าหนดของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมน่ าเงนิไปซือ้หน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไว ้โดยจะช าระ

เป็นเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยตามวธิกีารทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้ะบุไวใ้นค าขอเปิดบัญชกีองทุนภายใน  

5 วันท าการนับแต่วันค านวณมลูค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้คนื  

หน่วยลงทุน โดยมใิหน้ับรวมวันหยุดท าการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธุรกจิการจัดการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีักษณะ

ในท านองเดยีวกับธุรกจิการจัดการกองทุนรวม  

 

8.2.2 ราคาขายและราคารับซือ้คนืกรณสีับเปลีย่นหน่วยลงทุน:  

(1) กรณทีีก่องทุนนีเ้ป็นกองทุนตน้ทาง  

การก าหนดราคาสับเปลีย่นหน่วยลงทุน (ออก) จากกองทุน จะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พือ่ค านวณราคารับซือ้คนืของ

วันท าการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง หกัดว้ย ค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง 

(ถา้ม)ี  

 

(2) กรณทีีก่องทุนนีเ้ป็นกองทุนปลายทาง  

การก าหนดราคาสับเปลีย่นหน่วยลงทุน (เขา้) กองทุน จะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พือ่ค านวณราคาขายของวันท าการ

ของกองทุนปลายทางกอ่นวันทีก่องทุนปลายทางจะไดรั้บเงนิจากการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทาง บวกดว้ย 

ค่าธรรมเนยีมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง (ถา้ม)ี  

 

อนึง่ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุนกรณสีับเปลีย่นหน่วยลงทุนดังกล่าวขา้งตน้จะตอ้งไดรั้บ

การรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชนแ์ลว้  

 

8.2.3 วันและเวลาการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน:  

(1) กรณทีีก่องทุนนีเ้ป็นกองทุนตน้ทาง  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน (ออก) ไดต้ามระยะเวลาในการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน  

 

(2) กรณทีีก่องทุนนีเ้ป็นกองทุนปลายทาง  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน (เขา้) ไดต้ามระยะเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุน  

 

ในกรณทีีวั่นดังกล่าวตรงกับวันหยุดท าการ และ/หรือวันทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอ ืน่ใดทีม่ ี

อ านาจตามกฎหมายทีเ่ก ีย่วขอ้งมคี าสั่งใหเ้ป็นวันหยุดท าการซือ้ขาย แมอ้าจเป็นวันทีบ่รษัิทจัดการก าหนดใหเ้ป็น  

วันท าการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลือ่นการวันท าการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวันท าการถดัไป 
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ทัง้น ี ้ระยะเวลาหรือก าหนดการในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามตารางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนที ่ 

บริษัทจัดการก าหนด  

 

ทัง้น ี ้บริษัทจัดการจะช าระเงนิค่าเงนิขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางใหก้องทุนปลายทางภายใน 5 วันท าการนับ

แต่วันค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยมใิหน้ับ

รวมวันหยุดท าการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกจิการจัดการกองทุนตา่งประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิ

การจัดการกองทุนรวม ของกองทุนตน้ทาง อย่างไรกต็าม ในกรณทีีวั่นช าระเงนิค่าเงนิขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนตน้

ทางตรงกับวันหยุดท าการซือ้ขายของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะท ารายการซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน

ปลายทางในวันท าการซือ้ขายถดัไป ซึง่อาจเกนิกว่า 5 วันท าการนับแต่วันค านวณมลูค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลคา่หน่วยลงทุน 

ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยมใิหน้ับรวมวันหยุดท าการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิ

การจัดการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีักษณะในท านองเดยีวกับธรุกจิการจัดการกองทุนรวมของกองทุนตน้ทางได ้ 

 

หากผูถ้อืหน่วยลงทุนไมไ่ดส้่งค าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาทีบ่ริษัทจัดการเปิดรับค าสั่งซ ือ้ ขายคนื 

สับเปลีย่นหน่วยลงทุน หรือท ารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนนอกเหนอืจากวันและเวลาทีบ่ริษัทจัดการก าหนด หรือการ

ท ารายการในวันหยุด บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับค าสั่งสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้โดยบรษัิทจัดการ จะ

สับเปลีย่นหน่วยลงทุนในวันท าการซือ้ขายถดัไป  

 

8.2.4 กรณทีีเ่ป็นการสบัเปลีย่นระหว่างชนดิหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

(1) กรณหีน่วยลงทุนเป็นหน่วยลงทุนตน้ทาง จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พือ่ค านวณราคารับซือ้คนืของวันท าการ

สับเปลีย่นหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนตน้ทาง หกัดว้ย ค่าธรรมเนยีมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนตน้ทาง 

(ถา้ม)ี  

 

(2) กรณหีน่วยลงทุนเป็นหน่วยลงทุนปลายทาง จะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พือ่ค านวณราคาขายของวันท าการของ

หน่วยลงทุนปลายทางก่อนวันทีห่น่วยลงทุนปลายทางจะไดรั้บเงนิจากการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนจากหน่วยลงทุนตน้ทาง 

บวกดว้ย ค่าธรรมเนยีมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนปลายทาง (ถา้ม)ี  

 

ทัง้น ี ้บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปิดใหผู้ถ้อืหน่วยท ารายการสับเปลีย่นระหว่างหน่วยลงทุนไดใ้นอนาคต รวมถงึ

สงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงก าหนดการในการสับเปลีย่นระหว่างชนดิหน่วยลงทุน และ/หรือเพิม่เตมิเงือ่นไข/วธิกีารใน

การสับเปลีย่นระหว่างชนดิหน่วยลงทุนในภายหลัง และ/หรือในรายละเอยีดการสับเปลีย่นระหว่างชนดิหน่วยลงทุน 

รวมถงึบริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการปิดใหบ้ริการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เป็นการช่ัวคราวและ/หรอืถาวร โดยถอืว่า

ไดรั้บความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ และบริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนและผูส้นใจลงทุนท่ัวไปทราบ 

โดยจะจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกล่าวทีส่ านกังานของบรษัิทจัดการ และส านักงานผูส้นบัสนนุการขายหรือรับซือ้คนื (ถา้ม)ี 

และ/หรือผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ  

 

 

เงือ่นไขอ ืน่ๆ :  

 

1) บริษัทจัดการอาจก าหนดช่องทางบริการ/วธิกีารอ ืน่ใดเพิม่เตมิจากขอ้ 8.1. “ช่องทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน” เพือ่

เป็นการอ านวยความสะดวก/เพิม่ประสทิธภิาพในการใหบ้ริการการลงทุนแกผู่ถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะเป็นไปตาม
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หลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารทีบ่ริษัทจัดการก าหนด ภายใตห้ลักเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถอืว่า

ไดรั้บความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้น ี ้บริษัทจัดการจะแจง้และ/หรือประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ

ล่วงหนา้ก่อนการเริ่มใหบ้ริการ โดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกล่าวทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ หรือ ผูส้นับสนุนการขายหรอื

รับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรือผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

2) บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงก าหนดการในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิม่เตมิวธิกีารใน

การสับเปลีย่นหน่วยลงทุน และรายละเอยีดอ ืน่ ๆ  ในขอ้ 8. โดยการเปลีย่นแปลงตอ้งเป็นไปเพือ่ผลประโยชนข์องผูถ้อื

หน่วย และ/หรือผลประโยชนข์องกองทุน โดยถอืว่าไดรั้บความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ และจะจัดใหม้ขีอ้มูล

เรื่องดังกล่าวทีส่ านักงานของบรษัิทจัดการ หรือ ผูส้นับสนนุการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรือผ่านเว็บไซตข์อง

บริษัทจัดการ  

3) บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้กองทุนนี ้ทีอ่าจส่งผลกระทบตอ่ประสทิธภิาพ

ของการบริหารและจัดการกองทุน โดยบรษัิทจัดการจะพจิารณาจากมลูค่าการสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทุนและ/หรือ

ระยะเวลา/ความถ ีข่องการสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นหลัก ทัง้น ี ้เพือ่รักษาผลประโยชนส์งูสุดของกองทุนและผูถ้อื

หน่วยลงทุนของกองทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนอยู่กอ่นแลว้เป็นส าคัญ  

4) บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับหรือปฏเิสธค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้กองทุนนี ้และ/หรือระงับการด าเนนิการ

ตามค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้กองทุนนี ้และ/หรือยกเลกิค าสั่งสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้กองทุนนีข้องผูล้งทุนใน

กรณทีีก่องทุนหลัก ปฏเิสธไมรั่บ และ/หรือระงับการด าเนนิการตามค าสั่งซ ือ้หน่วยลงทุน และ/หรือยกเลกิค าสั่งซ ือ้หน่วย

ลงทุนของกองทุน  

5) เวน้แต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ ืน่ บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมรั่บเปิดบัญชกีองทุน เพือ่เป็นลูกคา้ใน

ความดูแลของบริษัทจัดการเพิม่เตมิ ตัง้แต่วันท าการทีบ่ริษัทจัดการก าหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยการไมรั่บเปิด

บัญชกีองทุนขา้งตน้ ในหนังสอืชีช้วน หรือผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ หรือตดิประกาศทีส่ านักงานผูส้นับสนุนการขาย

หรือรับซือ้คนื และ/หรือ ตามวธิกีารอ ืน่ใดทีบ่ริษัทจัดการก าหนด ทัง้น ีผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดเ้ปิดบัญชกีองทุนไวก้บับรษัิท

จัดการก่อนหนา้วันทีบ่รษัิทจัดการไม่รับเปิดบัญชกีองทุนเพิม่เตมิ สามารถท าธุรกรรมกบับรษัิทจัดการไดต้ามปกต ิ 

 

หมายเหตุ : เน ือ่งจากกองทุนมกีารลงทุนในต่างประเทศ ซึง่วันหยุดท าการของกองทุนหลักทีก่องทุนไปลงทุน อาจจะ 

ไม่ตรงกับวันหยุดท าการของประเทศไทย จงึอาจส่งผลกระทบตอ่การสง่ค าสั่งซ ือ้/ขายคนื/สับเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/

หรือระยะเวลาในการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหก้ับผูถ้อืหน่วย/ผูล้งทุน  

 

9. การช าระคา่รบัซือ้คนื สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอืน่แทนเงนิ :  

 บริษัทจัดการช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอ ืน่แทนเงนิไดต้่อเม ือ่

บริษัทจัดการไดก้ าหนดกรณทีีเ่ป็นเงือ่นไขการช าระและขัน้ตอนการด าเนนิการไวอ้ย่างชัดเจนในขอ้ผูกพัน โดยขัน้ตอนที่

ก าหนดดังกล่าว  

ตอ้งสามารถปฏบัิตไิดจ้ริง และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดนัน้ทุกราย  ทัง้น ี ้กรณทีีเ่ป็นเงือ่นไขมไีด ้

เฉพาะกรณใีดกรณหีนึง่หรอืหลายกรณ ีดังต่อไปนี ้ 

(1) กองทุนก าหนดวธิกีารช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนใหส้ามารถช าระเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอ ืน่แทนเงนิไวเ้ป็นการ

ท่ัวไป  

(2) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดังกล่าวมวัีตถุประสงคเ์พือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน  

น าหลักทรัพย์หรือทรัพยส์นิอ ืน่นัน้ไปช าระเป็นคา่ซ ือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ ืน่ทีบ่รษัิทจัดการเดยีวกันเป็น

ผูรั้บผดิชอบด าเนนิการ  

(3) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ  
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(4) ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรับช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอ ืน่แทนเงนิ และบรษัิทจัดการ

ไดรั้บมตพิเิศษใหช้ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรอืทรัพยส์นิอ ืน่แทนเงนิได ้ 

 

10. การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ :  

 10.1 บริษัทจัดการอาจเลือ่นก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสั่งขายคนื  

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไวแ้ลว้ได ้ซ ึง่ตอ้งไม่เกนิกว่ากรณดีังต่อไปนี ้ 

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณทีีเ่ขา้เหตุดังต่อไปนี ้ 

โดยไดรั้บความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชนแ์ลว้  

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรอืทรัพยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

หรือ  

(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไมไ่ดรั้บช าระเงนิจากหลักทรัพย์หรอืทรัพยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซ ึง่เหตุ

ดังกล่าวอยู่นอกเหนอืการควบคุมของบรษัิทจัดการกองทุนรวม  

(2) ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนกอ่นหรือในช่วงระยะเวลาทีบ่ริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซือ้

คนืหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้งตามทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้/เรื่อง “วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่า

ทรัพย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณทีีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่

ถูกตอ้ง” และผูดู้แลผลประโยชนยั์งไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา  

 

10.2 การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามระบุไวข้า้งตน้ตามขอ้ 10.1 ใหบ้ริษัท

จัดการปฏบัิตติามหลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี ้ 

(1) เล ือ่นก าหนดช าระค่าขายคนืไดไ้มเ่กนิ 10 วันท าการนบัแตวั่นทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนนัน้  

เวน้แต่ไดรั้บการผ่อนผันจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเล ือ่นก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนื  

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอ ืน่และผูล้งทุนท่ัวไปใหท้ราบเรือ่งดงักล่าวดว้ยวธิกีารใด ๆ   

โดยพลัน  

(3) แจง้การเล ือ่นก าหนดช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน พรอ้มทัง้จัดส่งรายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลือ่น และ

หลักฐานการไดรั้บความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชนต์ามขอ้ 10.1 (1) หรือการรับรองขอ้มูลของผูด้แูลผลประโยชน์

ตามขอ้ 10.1 (2) ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทัง้น ี ้บริษัทจัดการจะมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์

ด าเนนิการแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเล ือ่นก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน หากมผูีถ้อืหน่วยลงทุนสั่งขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลา

ดังกล่าว ใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมรับซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วย

ลงทุนตามล าดับวันทีส่่งค าสั่งขายคนืก่อนหลัง  

 

11. การไม่ขายไม่รบัซือ้คนืไมส่บัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามส ัง่ :  

 11.1 บริษัทจัดการอาจไมข่าย ไม่รับซือ้คนื หรือไม่รับสับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ ือ้ ค าสั่งขายคนืหรือค าสั่ง

สับเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บไวแ้ลว้ หรืออาจหยุดรับค าสัง่ซ ือ้ ค าสั่งขายคนื หรือค าสั่งสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้ซ ึง่ตอ้ง

ไม่เกนิกว่ากรณดีังต่อไปนี ้ 

(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศนูยซ์ ือ้ขายหลักทรัพยไ์ม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 

 

(2) บริษัทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณดีังต่อไปนี ้โดยความเหน็ชอบของ
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ผูดู้แลผลประโยชนแ์ลว้  

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรอืทรัพยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรือ  

(ข) ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  

(ค) มเีหตุจ าเป็นอ ืน่ใดเพือ่คุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น ี ้การไม่ขาย ไม่รับซือ้คนืหรือไมรั่บสับเปลีย่น

หน่วยลงทุนตามค าสั่งทีรั่บไวแ้ลว้ หรือการหยุดรับค าสั่งซ ือ้ ค าสั่งขายคนื หรือค าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามขอ้ (ก) 

(ข) หรือ (ค) ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 1 วันท าการ เวน้แต่ไดรั้บผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

(3) ในกรณทีีก่องทุนมกีารลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิในต่างประเทศตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ว่าดว้ยการลงทุนในหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิในต่างประเทศเพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทุน และการก าหนด

อัตราส่วนการลงทุน เม ือ่มเีหตุการณด์ังต่อไปนีเ้กดิข ึน้ และก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนดังกล่าวอย่างมนียัส าคัญ  

(ก) ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยด์ังกล่าวไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้น ี ้เฉพาะกรณทีีก่องทุนไดล้งทุนใน

หลักทรัพย์ทีซ่ ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยแ์ต่ละแหง่เกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิองกองทุน หรือ  

(ข) มเีหตุการณท์ีท่ าใหไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรีและท าใหไ้มส่ามารถโอนเงนิออกจาก

ประเทศหรือรับโอนเงนิจากตา่งประเทศไดต้ามปกต ิ 

(ค) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไมไ่ดรั้บช าระเงนิจากหลักทรัพย์หรอืทรัพยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซ ึง่เหตุ

ดังกล่าวอยู่เหนอืการควบคุมของบริษัทจัดการและผูดู้แลผลประโยชนเ์หน็ชอบดว้ยแลว้  

 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนทีรั่บไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรับค าสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุน แก่  

ผูล้งทุนเฉพาะราย เน ือ่งจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดังต่อไปนี ้ 

(ก) บริษัทจัดการมเีหตุอันควรสงสัยว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ  มสี่วนเก ีย่วขอ้งกบัการกระท าดังต่อไปนี ้ 

1. การกระท าทีเ่ป็นความผดิมูลฐานหรือความผดิฐานฟอกเงนิ ตามกฎหมายเก ีย่วกบัการป้องกันและปราบปราม  

การฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย หรือ  

3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบัิตติามค าสั่งเก ีย่วกับการยึดหรืออายัดทรัพยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจัดการไมส่ามารถด าเนนิการรูจั้กลูกคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเก ีย่วกับลูกคา้ไดใ้นสาระส าคัญ  

 

(5) อยู่ในระหว่างด าเนนิการเปลีย่นใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมรายอ ืน่เขา้บริหารจัดการกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของ

ตนอันเน ือ่งมาจากการทีบ่รษัิทจัดการกองทุนรวมรายเดมิไมส่ามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว่์าดว้ยการด ารงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทุน

รวม การจัดการกองทุนสว่นบุคคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละการคา้หลักทรัพย์และการจัดจ าหน่าย

หลักทรัพย์ทีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจั้ดการเงนิทุนสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ ซ ึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วันท าการ  

 

(6) อยู่ในระหว่างด าเนนิการเพือ่เลกิกองทุนรวมตามขอ้ 21.1 เงือ่นไขการเลกิกองทุน ขอ้ (3).  

 

11.2 เม ือ่ปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษัิทจัดการประสงคจ์ะไม่ขาย ไม่รับซือ้คนื หรือไมรั่บสับเปลีย่นหน่วยลงทุน 

ตามค าสั่งทีรั่บไวแ้ลว้หรือหยุดรับค าสั่งซ ือ้ ค าสั่งขายคนืหรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน ใหบ้ริษัทจัดการปฏบัิต ิ

ดังต่อไปนี ้ 

(1) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสั่งซ ือ้ ค าสั่งขายคนืหรือค าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไมข่าย  

ไม่รับซือ้คนืหรือไม่รับสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ใหเ้ปิดเผย
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ต่อ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอ ืน่และผูล้งทุนท่ัวไปใหท้ราบถงึการหยุดรับค าสั่งซ ือ้ ค าสั่งขายคนื หรือค าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทุน

ดว้ยวธิกีารใด ๆ  โดยพลันดว้ย  

(2) รายงานการไม่ขาย ไมรั่บซือ้คนื หรือไม่รับสับเปลีย่นหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับค าสั่งซ ือ้ ค าสั่งขายคนืหรอืค าสัง่

สับเปลีย่นหน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนนิการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณทีีบ่ริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือ้คนื หรือไมรั่บสับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสั่งซ ือ้ ค าสั่งขายคนืหรอืค าสัง่

สับเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บมาแลว้ หรือหยุดรับค าสั่งซ ือ้ ค าสั่งขายคนืหรอืหรือค าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามขอ้ 

11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกนิ 1 วันท าการ ใหบ้ริษัทจัดการด าเนนิการดังต่อไปนี ้ก่อนการเปิดรับค าสั่งซ ือ้ ค าสั่งขาย

คนืหรือค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน  

(ก) รายงานการเปิดรับค าสั่งซ ือ้ ค าสั่งขายคนื หรือค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุน

รวมเปิด ณ วันท าการสุดทา้ยก่อนวันรายงานนัน้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันท าการก่อนวันเปิดรับ

ค าสั่งซ ือ้ ค าสั่งขายคนืหรือค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน  

(ข) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสั่งซ ือ้ ค าสั่งขายคนืหรอืค าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขาย รับ

ซือ้คนืหรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอ ืน่และผูล้งทุนท่ัวไปใหท้ราบถงึการเปิดรับ

ค าสั่งซ ือ้หรือค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใด ๆ  โดยพลัน  

 

ในกรณทีีบ่ริษัทจัดการไมข่าย ไม่รับซือ้คนื หรือไม่รับสับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ ือ้ ค าสั่งขายคนืหรือค าสั่ง

สับเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บมาแลว้ หรือหยุดรับค าสั่งซ ือ้ ค าสั่งขายคนื หรือค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ

อาจหยุดค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนก็ได ้ 

 

11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ ือ้หรือค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บมาแลว้ หรือหยุด

รับค าสั่งซ ือ้หรือค าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษัิทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งตามขอ้ 16 

และผูดู้แลผลประโยชนยั์งไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจง้ ผู ้

ถอืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซ ือ้หรอืค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการหยุดขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับ 

ค าสั่งซ ือ้หรือค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอ ืน่และผูล้งทุนท่ัวไปใหท้ราบถงึการ

หยุดรับค าสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใด ๆ  โดยพลัน  

 

12. การหยุดขายหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ :  

 เพือ่คุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทุน หรือในกรณทีีม่คีวามจ าเป็นเพือ่รักษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิ

ของประเทศ หรือเพือ่รักษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้รษัิท

จัดการหยุดรับค าสัง่ซ ือ้ ค าสั่งขายคนืหรือค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการช่ัวคราวตามระยะเวลา 

ทีเ่หน็สมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกนิ 20 วันท าการตดิต่อกัน เวน้แต่จะไดรั้บความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให ้

ขยายระยะเวลาหยุดรับค าสั่งซ ือ้ ค าสั่งขายคนื หรือค าสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้ 

 

13. เงอืนไขและขอ้จ ากดัในการจดัสรรและการโอนหนว่ยลงทนุ :  

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมโ่อนหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพือ่ประโยชนข์องพลเมอืงสหรัฐอเมริกาและ/หรอื

ไอร์แลนดแ์ละ/หรือประเทศอ ืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเพิม่เตมิในภายหลัง หรือผูท้ีม่ถี ิน่ฐานอยู่ในสหรัฐอเมรกิาและ/หรือ

ไอร์แลนดแ์ละ/หรือประเทศอ ืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเพิม่เตมิในภายหลัง หรือบุคคลซึง่โดยปกตมิถี ิน่ทีอ่ยู่ใน
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สหรัฐอเมริกาและ/หรอืไอรแ์ลนดแ์ละ/หรือประเทศอ ืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเพิม่เตมิในภายหลัง รวมถงึกองทรัพยส์นิ

ของบุคคลดังกล่าวและบรษัิทหรอืหา้งหุน้ส่วนซึง่จัดใหม้ขี ึน้และด าเนนิกจิกรรมในสหรัฐอเมริกาและ/หรอืไอรแ์ลนดแ์ละ/

หรือประเทศอ ืน่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเพิม่เตมิในภายหลัง บริษัทจัดการจงึขอสงวนสทิธใินการทีจ่ะไม่โอนหน่วยลงทุน

ของกองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มใหก้ับบุคคลทีก่ล่าวมาขา้งตน้ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้  

 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณดีังต่อไปนี ้ 

(1) การโอนหน่วยลงทุนใหบ้ดิา มารดา บุตร และคูส่มรสของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(2) การโอนหน่วยลงทุนตามค าสั่งศาล หรือ โดยผลของกฎหมาย  

(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณพีเิศษอ ืน่ๆ ทีบ่ริษัทจัดการเหน็สมควรและอนมุัตใิหโ้อนได  ้ 

 

วธิกีารโอนหน่วยลงทุน:  

(1) ผูโ้อนจะตอ้งมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองทีส่ านักงานนายทะเบยีนหน่วยลงทุน หรือส านักงานผูส้นบัสนนุ

การขายหรือรับซือ้คนืทีเ่ปิดบัญชกีองทุนไว ้ในกรณทีีผู่รั้บโอนยังไม่มบัีญชกีองทุนกบับรษัิทจัดการ ผูรั้บโอนจะตอ้ง

ด าเนนิการตามขัน้ตอนทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนโครงการ ขอ้ 5 “การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก” ในส่วนของ 

“การเปิดบัญชกีองทุน” ผูโ้อนจงึจะสามารถท าการโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูรั้บโอนได  ้ 

(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนยีมในการโอนหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นโครงการ ขอ้ 15.3 เรื่อง 

“ค่าธรรมเนยีมทีเ่รียกเก็บจากผูส้ั่งซ ือ้หรือผูถ้อืหน่วยลงทุน"  

(3) หลังจากทีไ่ดรั้บค่าธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนแลว้ นายทะเบยีนหน่วยลงทุนหรือผูส้นับสนุนการขาย

หรือรับซือ้คนืจะส่งมอบใบเสร็จรับเงนิและใบก ากับภาษี  

(4) ในกรณทีีผู่โ้อนมใีบหน่วยลงทุนและตอ้งการโอนหน่วยลงทุน ผูโ้อนจะตอ้งน าส่งใบหน่วยลงทุนคนืใหแ้ก ่ 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนเพือ่ท าการโอนหน่วยลงทุนในระบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scrip less) หากผูรั้บโอนตอ้งการ  

ไดใ้บหน่วยลงทุน จะตอ้งยืน่เรือ่งการขอใหอ้อกใบหน่วยลงทุน ตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้ผูกพัน ขอ้ 14 เรื่อง 

“การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน” ซึง่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะด าเนนิการโอนหน่วยลงทุน และ

ออกหนังสอืแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้โ้อนและผูรั้บโอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันท าการ นับแตวั่นขอโอนหน่วย

ลงทุน โดยค าขอโอนหน่วยลงทุนตอ้งถูกตอ้งและครบถว้น ทัง้น ี ้ผูรั้บโอนหน่วยลงทุนจะใชส้ทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน

ตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้ผูกพัน ขอ้ 13 เรื่อง “สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบของผูถ้อืหน่วยลงทุน” ได ้

ต่อเม ือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนด าเนนิการโอนหน่วยลงทุนเรียบรอ้ยแลว้  

 

บริษัทจัดการอาจพจิารณาปรับเปลีย่น/เพิม่เตมิวธิกีารโอนหน่วยลงทุนโดยไมถ่อืเป็นการแกไ้ขโครงการ ทัง้น ี ้ในการ

ด าเนนิการดังกล่าวบรษัิทจัดการจะค านงึถงึประโยชนข์องกองทุนและผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั  

 

14. การจ่ายเงนิปันผล :  

 

14.1. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล :  

ชือ่ย่อ รายละเอยีด 

1. KKP GINFRAEQ-H ไม่จ่าย  

2. KKP GINFRAEQ-H-F ไม่จ่าย  

 

14.2. หลักเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล :  
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14.3. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากัดในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน :   

 

15. ค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ่้ายท ีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมและผูส้ ัง่ซ ือ้หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

 

15.1. ค่าธรรมเนยีมรวม (เพดานค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ่้ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รียกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด) :  

 

รายการค่าธรรมเนยีม (ตาม 15.2)  

ชือ่ย่อ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. KKP GINFRAEQ-H 
ประมาณการค่าใชจ่้ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 4.8150 

ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิองกองทุนรวม (รวมภาษีมลูคา่เพิม่)  

2. KKP GINFRAEQ-H-F 
ประมาณการค่าใชจ่้ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 4.8150 

ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิองกองทุนรวม (รวมภาษีมลูคา่เพิม่)  

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

- ค่าธรรมเนยีมหรอืค่าใชจ่้ายทีส่ามารถประมาณการไดซ้ ึง่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม เม ือ่รวมกันทัง้หมดแลว้ตอ้งไมเ่กนิ

อัตรารอ้ยละ 4.8150 ต่อปีของของมูลค่าทรัพยส์นิของกองทุน (รวมภาษมีูลคา่เพิม่)  

 

15.2. ค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ่้ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม :  

 

15.2.1. ค่าธรรมเนยีมการจัดการรายปี :  

ชือ่ย่อ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. KKP GINFRAEQ-H 
ประมาณการค่าธรรมเนยีมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.6750 ต่อปีของของ

มูลค่าทรัพย์สนิของกองทุน (รวมภาษมีูลค่าเพิม่)  

2. KKP GINFRAEQ-H-F 
ประมาณการค่าธรรมเนยีมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.6750 ต่อปีของของ

มูลค่าทรัพย์สนิของกองทุน (รวมภาษมีูลค่าเพิม่)  

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ไม่เกนิอัตรารอ้ยละ 2.6750 ต่อปี ของมลูค่าทรัพยส์นิของกองทุน (รวมภาษมีูลค่าเพิม่)  

 

ในกรณทีีก่องทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการ กองทุนตน้ทาง และกองทุน

ปลายทางจะไม่เรียกเกบ็ค่าธรรมเนยีมการจัดการ (management fee) ซ ้าซอ้นกนั  

 

15.2.2. ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี :  

ชือ่ย่อ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. KKP GINFRAEQ-H 
ประมาณการค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.1070 ต่อปีของ

ของมูลค่าทรัพย์สนิของกองทุน (รวมภาษมีูลคา่เพิม่)  
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2. KKP GINFRAEQ-H-F 
ประมาณการค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.1070 ต่อปีของ

ของมูลค่าทรัพย์สนิของกองทุน (รวมภาษมีูลคา่เพิม่)  

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ไม่เกนิอัตรารอ้ยละ 0.1070 ต่อปี ของมลูค่าทรัพยส์นิของกองทุน (รวมภาษมีูลค่าเพิม่)  

 

15.2.3. ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

ชือ่ย่อ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. KKP GINFRAEQ-H 
ประมาณการค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5350 ต่อ

ปีของของมูลค่าทรัพย์สนิของกองทุน (รวมภาษีมลูคา่เพิม่)  

2. KKP GINFRAEQ-H-F 
ประมาณการค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5350 ต่อ

ปีของของมูลค่าทรัพย์สนิของกองทุน (รวมภาษีมลูคา่เพิม่)  

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ไม่เกนิอัตรารอ้ยละ 0.5350 ต่อปี ของมลูค่าทรัพยส์นิของกองทุน (รวมภาษมีูลค่าเพิม่)  

 

15.2.4. ค่าธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทุน :  

ไม่ม ี 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 

15.2.5. ค่าธรรมเนยีมการจัดจ าหน่าย :  

ไม่ม ี 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 

15.2.6. ค่าธรรมเนยีมอ ืน่ ๆ  :  

ประมาณการค่าธรรมเนยีมอ ืน่ๆ ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ1.4980ต่อปี ของมลูค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

(1) ค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก เช่น ค่าธรรมเนยีมการเสนอขาย ค่าธรรมเนยีมการน าเสนอ

กองทุน เป็นตน้ ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5350 ต่อปี (รวมภาษมีูลค่าเพิม่) ของมูลคา่ทรัพยส์นิ ณ วันทีจ่ดทะเบยีนกอง

ทรัพย์สนิเป็นกองทุนรวม  

(2) ค่าธรรมเนยีมในการขออนุมตัจัิดตัง้และจัดการกองทุนกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าธรรมเนยีมการ  

จดทะเบยีนกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ  

(3)ค่าใชจ่้ายในการออกแบบและจัดท าแบบสิง่พมิพ ์ค่าพมิพโ์บรชั์ว ค่าจัดท าโฆษณาประชาสัมพันธ ์ค่าส ือ่โฆษณา

ประชาสัมพันธ ์ค่าใชจ่้ายดา้นการตลาด ค่าเอกสารขอ้มลูตา่ง ๆ  ของกองทุน ค่าใชจ่้าย ในการเผยแพร่ความรู ้โดยการส่ง

ข่าวสารดว้ยวธิกีารใดๆ เช่น ค่าจัดส่งหรือคา่ไปรษณยีากร เป็นตน้ ตลอดจนค่าใชจ่้ายในการจัดอบรม/สัมมนา และ

แนะน ากองทุนรวม  
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ก) ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามทีจ่่ายจรงิ แต่ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5350 (รวมภาษมีูลค่าเพิม่) ของมูลคา่

ทรัพย์สนิ ณ วันทีจ่ดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทุนรวม  

ข) ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามทีจ่่ายจรงิ แต่ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5350 ต่อปี (รวมภาษมีูลค่าเพิม่) ของ

มูลค่าทรัพย์สนิเฉลีย่ ของกองทุน (ถา้ม)ี  

(4) ค่าจัดท า ค่าเตรียมการ ค่าจัดพมิพ ์ค่าแปล เอกสาร แบบฟอร์ม หนังสอืรับรอง รายงานประจ าปี และ/หรือหนังสอืชี้

ชวน ทีเ่ก ีย่วขอ้งกับกองทุนและ การจัดท ารายงานต่าง ๆ  แก่ผูล้งทุนหรือบุคคลทีเ่ก ีย่วขอ้งกับกองทุนหรือหน่วยงาน

ก ากับดูแล เช่น ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ ตัวอย่างเช่น  

ก) หนังสอืชีช้วน รายงานประจ าปี รายงานรอบ 6 เดอืน และรายงานอ ืน่ๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบักองทุนหรือผูถ้อืหน่วยลงทุน 

รวมถงึรายงานขอ้มลูของกองทุนทีบ่รษัิทจัดการจัดท าข ึน้  

ข) แบบฟอร์มต่างๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบักองทุนรวมและ/หรือผูถ้อืหน่วยลงทุน เช่น แบบฟอร์มค าขอเปิดบัญชกีองทุน 

แบบฟอร์มค าสั่งซ ือ้และขายคนืหน่วยลงทุน แบบฟอรม์ค าสั่งสับเปลีย่นหรือโอนยา้ยหน่วยลงทุน ใบยนืยันค าสัง่ซ ือ้และ

ขายคนืหน่วยลงทุน ใบหน่วยลงทุน (Investment Unit Certificate) แบบสอบถามและ/หรือแบบฟอร์มต่าง ๆ   

ทีเ่ก ีย่วขอ้งกับการเปิดบัญช ีและ/หรือการท าความรูจั้กและการตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเก ีย่วกับลูกคา้ และ/หรือ

การซือ้ขายหน่วยทุน หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน (Statement of Holding) สมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

ใบส าคัญแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ใบแจง้ยอดการซือ้ขายหน่วยลงทุน (Statement) เอกสารสทิธใินหน่วยลงทุน 

หนังสอืรับรองต่าง ๆ  ของกองทุนหรือผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นตน้ รวมทัง้แบบฟอรม์ต่าง ๆ  ทีจ่ะมใีนอนาคต  

(5) ค่าใชจ่้ายทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัส ือ่สารถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจริง เช่น ค่าใชจ่้ายในการจัดท าและจัดสง่วัสดุและ/

หรือเอกสารถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าใชจ่้ายในการส ือ่สารขอ้มลูตา่ง ๆ  ถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าจัดประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ค่าวัสดุและ/หรือเอกสารและการจัดส่งขอ้มลูต่าง ๆ  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นตน้  

(6) ค่าประกาศต่างๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกับกองทุนหรือผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ เช่น ค่าประกาศมลูค่าทรัพยส์นิสุทธ ิ

มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนทางหนังสอืพมิพ ์ค่าประกาศการจ่ายเงนิปันผล เป็นตน้ 

รวมถงึ ค่าจัดส่งและค่าไปรษณยี์อากรส าหรับการส่งรายงาน เอกสารต่างๆ หรือหนังสอืตดิต่อกับผูถ้อืหน่วยลงทุน และ 

ค่าอากรแสตมป์  

(7) ค่าใชจ่้ายทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงแกไ้ขรายละเอยีดโครงการกองทุน (ถา้ม)ี หรือเลกิกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

เช่น ค่าใชจ่้ายในการลงประกาศหนังสอืพมิพ ์ค่าใชจ่้ายในการจัดประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าใชจ่้ายในการขอ มตผูิถ้อื

หน่วยลงทุน ค่าใชจ่้ายในการแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นตน้  

(8) ค่าใชจ่้ายทีเ่ก ีย่วกับขอ้มลูของกองทุนและ/หรือผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจริง เช่น ค่าใชจ่้ายในการจัดท าและเก็บ

รักษาสถติแิละขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้งกบักองทุนและ/หรือผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าใชจ่้ายในการจัดเกบ็ขอ้มูลของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(9) ค่าใชจ่้ายและ/หรือค่าธรรมเนยีมทีเ่ก ีย่วขอ้งกบับัญชกีองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ เช่น บัญชจีองซือ้หน่วยลงทุน บัญชจ่ีาย

ค่ารับซือ้คนืหน่วยลงทุน บัญชจ่ีายเงนิปันผล (ถา้ม)ี หรือบัญชอี ืน่ๆ ทีเ่ปิดไวก้ับธนาคารเพือ่กองทุน รวมถงึ ค่าธรรมเนยีม

ต่าง ๆ ของธนาคารทีห่กัเก็บจากบัญชกีองทุน เช่น ค่าสมุดเช็ค ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณยีอ์ากร ค่าโอนเงนิ 

ค่าธรรมเนยีมการรักษาบัญช ีค่าธรรมเนยีมการยืนยันยอดเงนิฝากธนาคาร เป็นตน้ รวมถงึ ค่าธรรมเนยีมหรือค่าใชจ่้าย ที่

เกดิข ึน้เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ราคาของทรัพยส์นิทีก่องทุนลงทุน  

(10) ค่าใชจ่้ายในการจ่ายเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจริง เช่น ค่าออกเช็คค่าขายคนื/สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน

แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนยีมหรือคา่ใชจ่้ายเพือ่ด าเนนิการน าเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนเขา้ฝากในบัญชเีงนิฝากของ

ผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ่้ายในการจัดสง่เช็คหรือเอกสารต่าง ๆ  ในการคนืเงนิ เป็นตน้  

(11) ค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ่้ายต่างๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกับการช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รือทรัพย์สนิอ ืน่

แทนเงนิ  

(12) ค่าใชจ่้ายทีเ่ก ีย่วขอ้งกับการจัดสรรวงเงนิในต่างประเทศเพิม่เตมิจากหน่วยงานทีม่อี านาจ รวมถงึค่าใชจ่้ายในการ
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เสนอขายหน่วยลงทุนเพิม่เตมิเม ือ่ไดรั้บการจัดสรรวงเงนิดงักล่าว ตามทีจ่่ายจริง  

(13) ค่าใชจ่้ายทีเ่ก ีย่วขอ้งกับการตรวจสอบบัญชขีองกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ เช่น ค่าธรรมเนยีมผูส้อบบัญช ีเป็นตน้ 

รวมทัง้ ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบทรัพย์สนิทีอ่ยู่ในประเทศและต่างประเทศ  

(14) ค่าธรรมเนยีมและ/หรือค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  ทีธ่นาคารหรือสถาบันการเงนิเรียกเกบ็จากการบริหารจัดการกองทุน ตามที่

จ่ายจริง เช่น ค่าธรรมเนยีมการโอนเงนิ ค่าธรรมเนยีมการเรียกเกบ็เงนิ ค่าธรรมเนยีมการท ารายงานตา่ง ๆ  เป็นตน้  

(15) ค่าทีป่รึกษากฎหมาย ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิข ึน้จากการตดิตามทวงถาม ค่าใชจ่้ายในการด าเนนิคดเีพือ่การรับช าระหนีใ้ดๆ 

ของกองทุน ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิข ึน้จากการท าสัญญาต่างๆ ของกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ  

(16) ค่าใชจ่้ายในการด าเนนิคดขีองผูดู้แลผลประโยชนท์ีฟ้่องรอ้งใหบ้ริษัทจัดการปฏบัิตติามหนา้ทีห่รือเรียกค่าสนิไหม

ทดแทนความเสยีหายจากบรษัิทจัดการ เพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุน หรือเม ือ่ไดรั้บค าสั่งจาก

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจริง  

(17) ค่าใชจ่้ายอ ืน่ๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบักองทุน ซึง่เกดิข ึน้ในระหว่างการช าระบัญชกีองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ เช่น ค่าตอบแทน 

ผูช้ าระบัญช ีและผูดู้แลผลประโยชน ์ค่าใชจ่้ายในการวางหลักทรัพย ์ค่าใชจ่้ายอ ืน่ๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกับกองทุนหรอื ผูถ้อื

หน่วยลงทุน ซึง่เกดิข ึน้ในระหว่างการช าระบัญชกีองทุนจนถงึเลกิกองทุน ตลอดจนการจดทะเบยีนเลกิกองทุนกับ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(18) ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  ทีเ่กดิข ึน้อันเน ือ่งมาจากการจ่ายเงนิปันผล (ถา้ม)ี ตามทีจ่่ายจริง  

(19) ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  เก ีย่วกับการใชด้ัชนตีลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และดัชนอี ืน่ๆ ส าหรับอา้งองิในกองทุน 

ตามทีจ่่ายจริง  

(20) ค่าใชจ่้ายอันเก ีย่วเน ือ่งกบัการลงทุนในตา่งประเทศ เช่น ค่าธรรมเนยีมหรือค่าใชจ่้ายของศนูยรั์บฝากต่างประเทศ 

ค่าใชจ่้ายของผูดู้แลผลประโยชนต์า่งประเทศ หรือตัวแทนต่างประเทศเกบ็รักษาทรัพย์สนิของผูดู้แลผลประโยชนใ์นการ

ตดิต่อกับบุคคลภายนอกเพือ่การลงทุนในตราสารทีอ่อกจ าหน่ายในต่างประเทศ หรือ ค่าใชจ่้ายในการออกเสยีง

ลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ หรือ ค่าใชจ่้ายในการมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

ในฐานะตัวแทนผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่านายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยใ์นต่างประเทศ ตามทีจ่่ายจริง แต่ไม่เกนิอตัรารอ้ยละ 

0.1070 ต่อปีของมูลค่าทรัพยส์นิของกองทุน (ถา้ม)ี  

(21) ค่าธรรมเนยีมส าหรับการใชบ้รกิารทดรองจ่ายเงนิเพือ่ช าระราคาหลักทรัพยล่์วงหนา้จาก Global Custodian ส าหรับ

กรณลีงทุนในต่างประเทศ และค่าใชจ่้ายทีเ่กดิจากการผดินดัช าระราคา Failed Trade ตามทีจ่่ายจริง (ถา้ม)ี  

(22) ค่าธรรมเนยีม ค่าใชจ่้ายในการท าธุรกรรมทีเ่ก ีย่วขอ้งกับการซือ้ขายหลักทรัพย์หรอืตราสาร และคา่นายหนา้ซือ้ขาย

หลักทรัพย์ทีซ่ ือ้หรือขายเพือ่ประโยชนใ์นการจัดการกองทุนรวม หรือมไีวใ้นทรัพยส์นิของกองทุนทัง้ในและต่างประเทศ 

ตามทีจ่่ายจริง เช่น การจัดหา การรับมอบ การสง่มอบ การป้องกนัผลประโยชน ์รวมถงึ ค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ่้ายในการ

แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ การโอนเงนิ ค่าใชจ่้ายของศูนยรั์บฝากหลักทรัพยใ์นประเทศไทย (ถา้ม)ี ค่าธรรมเนยีม

และหรือค่าใชจ่้ายเก ีย่วขอ้งกับการป้องกนัความเส ีย่งในอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ หรือความเส ีย่งอ ืน่ใด  

ทีเ่ก ีย่วขอ้งกับการลงทุนทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ (ถา้ม)ี ทัง้น ี ้รวมถงึภาษมีูลค่าเพิม่ หรือภาษีอ ืน่ๆ ตามทีก่องทุน

ถูกเรียกเก็บ  

(23) ค่าใชจ่้ายต่างๆ อ ืน่ใดทีเ่กดิข ึน้จากการด าเนนิการเพือ่ผลประโยชนข์องกองทุนและผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ  

(24) ค่าสัญญาฟิวเจอร์ส สัญญาฟอร์เวริด์ หรือสญัญาสวอปทีอ่า้งองิอัตราแลกเปลีย่น ตามทีจ่่ายจรงิ  

(25) ค่าใชจ่้ายหรือค่าธรรมเนยีมทีเ่ก ีย่วเน ือ่งกับกองทุนรวมโดยตรงทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ตามทีจ่่ายจรงิ เช่น 

ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิจากสัญญาต่างๆ ทีเ่ก ีย่วกับกองทุน ค่าเดนิทางและทีพั่กของคณะกรรมการการลงทุน ผูจั้ดการกองทุน

ร่วม และตัวแทนของบริษัทจัดการในการประชุมตา่งๆ ค่าจัดประชุมทีเ่ก ีย่วขอ้งโดยตรงกบักองทุน เป็นตน้ รวมถงึ

ค่าใชจ่้ายต่างๆ อันเก ีย่วเน ือ่งจากการด าเนนิการตามทีก่ฎหมายหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรือ

ส่วนราชการก าหนดหรอืรอ้งขอหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศก าหนด  
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ค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ่้ายทัง้หมดทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมขา้งตน้ เป็นอัตราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่แลว้ ทัง้น ี ้ในกรณทีี่

อัตราภาษีมูลค่าเพิม่ หรือภาษอี ืน่ใดมกีารเปลีย่นแปลง บริษัทจัดการสงวนสทิธใินการปรับปรุงอตัราค่าธรรมเนยีมและ

ค่าใชจ่้ายทัง้หมดดังกล่าว  

 

15.3. ค่าธรรมเนยีมทีเ่รียกเก็บจากผูส้ั่งซ ือ้หรือผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

 

15.3.1. ค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี 

ชือ่ย่อ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. KKP GINFRAEQ-H 
ประมาณการค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.00 ของมูลค่า

หน่วยลงทุน 

2. KKP GINFRAEQ-H-F 
ประมาณการค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.00 ของมูลค่า

หน่วยลงทุน 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเสยีค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.00 ของมูลคา่หน่วยลงทุน  

(รวมภาษีมูลค่าเพิม่)  

 

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน การสับเปลีย่น

หน่วยลงทุน ในแต่ละชนดิหน่วยลงทุนกับผูล้งทุนแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั โดยจะประกาศ ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการ

และ/หรือผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ 

 

ในกรณทีีก่องทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการ กองทุนตน้ทาง และกองทุน

ปลายทางจะไม่เรียกเกบ็ค่าธรรมเนยีมการขาย (front end fee) ซ ้าซอ้นกนั 

 

15.3.2. ค่าธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี 

ชือ่ย่อ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. KKP GINFRAEQ-H 
ประมาณการค่าธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.00 ของ

มูลค่าหน่วยลงทุน 

2. KKP GINFRAEQ-H-F 
ประมาณการค่าธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.00 ของ

มูลค่าหน่วยลงทุน 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเสยีค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.00 ของมูลคา่หน่วยลงทุน  

(รวมภาษีมูลค่าเพิม่)  

 

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน การสับเปลีย่น

หน่วยลงทุน ในแต่ละชนดิหน่วยลงทุนกับผูล้งทุนแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั โดยจะประกาศ ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการ
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และ/หรือผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ 

 

ในกรณทีีก่องทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการ กองทุนตน้ทาง และกองทุน

ปลายทางจะไม่เรียกเกบ็ค่าธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ซ ้าซอ้นกนั 

 

15.3.3. ค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  

15.3.3.1 ค่าธรรมเนยีมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) :ม ี 

ชือ่ย่อ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. KKP GINFRAEQ-H 
ประมาณการค่าธรรมเนยีมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.00 

ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

2. KKP GINFRAEQ-H-F 
ประมาณการค่าธรรมเนยีมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.00 

ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ค่าธรรมเนยีมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้กองทุนนี ้: อัตราเท่ากับค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน การสับเปลีย่น

หน่วยลงทุน ในแต่ละชนดิหน่วยลงทุนกับผูล้งทุนแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั โดยจะประกาศ ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการ

และ/หรือผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ 

 

บริษัทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างชนดิหน่วยลงทุนภายใน

กองทุนนี ้โดยจะประกาศ ณ ทีท่ าการของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรือ 

ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ  

 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนยีมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ม ี 

ชือ่ย่อ รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

1. KKP GINFRAEQ-H 
ประมาณการค่าธรรมเนยีมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.00 ของ

มูลค่าหน่วยลงทุน 

2. KKP GINFRAEQ-H-F 
ประมาณการค่าธรรมเนยีมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.00 ของ

มูลค่าหน่วยลงทุน 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ค่าธรรมเนยีมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี ้: อัตราเท่ากบัค่าธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน การสับเปลีย่น

หน่วยลงทุน ในแต่ละชนดิหน่วยลงทุนกับผูล้งทุนแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั โดยจะประกาศ ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการ

และ/หรือผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ  

 

บริษัทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างชนดิหน่วยลงทุนภายใน
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กองทุนนี ้โดยจะประกาศ ณ ทีท่ าการของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรือ 

ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ  

 

15.3.4. ค่าธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็  

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

อัตรา 50 บาทต่อ 1 รายการ โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมจากผูโ้อนในวันทีย่ืน่ค าขอโอน  

หน่วยลงทุน  

ทัง้น ี ้นายทะเบยีนหน่วยลงทุนขอสงวนสทิธใินการปรับอตัราค่าธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทุน โดยเป็นไปตามดลุยพนิจิ

ของนายทะเบยีนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะลงประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบไม่

นอ้ยกว่า 3 วันก่อนวันด าเนนิการดงักล่าว  

 

 

15.3.5. ค่าธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็  

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ค่าธรรมเนยีมในการขอใหอ้อกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนในอตัราฉบับละไมเ่กนิ 50 บาท โดยนายทะเบยีน  

หน่วยลงทุนจะเรียกเกบ็ค่าธรรมเนยีมจากผูถ้อืหน่วยลงทุนในวันทีย่ืน่ค าขอใหอ้อกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน  

ทัง้น ี ้นายทะเบยีนหน่วยลงทุนขอสงวนสทิธใินการปรับอตัราค่าธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน โดย

เป็นไปตามดุลยพนิจิของนายทะเบยีนหน่วยลงทุน โดยบรษัิทจัดการจะลงประกาศในเว็บไซตข์องบริษัทจัดการใหผู้ถ้อื

หน่วยลงทุนทราบไม่นอ้ยกว่า 3 วันก่อนวันด าเนนิการดังกลา่ว  

 

15.3.6. ค่าปรับกรณขีายคนืหน่วยลงทุนกอ่นระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 

15.3.7. ค่าธรรมเนยีมอ ืน่ ๆ  : ม ี 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

(1) ค่าธรรมเนยีมในการขอแกไ้ขขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทุน เช่น การเปลีย่นแปลง ชือ่-สกลุ ทีอ่ยู่ วธิกีารรับช าระเงนิ  

ค่าขายคนืหน่วยลงทุน โดยบรษัิทจัดการจะยกเวน้ค่าธรรมเนยีมดังกล่าว เวน้แต่บรษัิทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ ื่น  

(2) ค่าธรรมเนยีมในการโอนเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนยีมในการหกัเงนิจากบัญชขีองผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนยีมทีเ่กดิจากการด าเนนิการใดๆ ตามความประสงคเ์ฉพาะตัวของผูถ้อืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เช่น การโอนเงนิตา่ง

ธนาคารหรือโอนขา้มเขตส านักหกับัญชซี ึง่ผูถ้อืหน่วยจะรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิข ึน้ดว้ยตนเอง โดยค่าธรรมเนยีม

ดังกล่าวจะเป็นไปตามอตัราทีส่ถาบันการเงนิทีเ่ก ีย่วขอ้งก าหนด  

(3) ค่าธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ่้ายอ ืน่ใด ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหบ้ริษัทจัดการ หรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุนด าเนนิการ

ใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นกรณพีเิศษนอกเหนอืจากกรณปีกต ิโดยค่าธรรมเนยีมดังกล่าวจะเป็นไปตามอตัราที ่นาย
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ทะเบยีนก าหนด  

(4) ค่าใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย์เม ือ่สัง่ซ ือ้ และ/หรือสั่งขาย และ/หรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุน :  

กองทุนขอสงวนสทิธเิรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายนีใ้นอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.00 (รวมภาษมีูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรือภาษีอ ืน่

ใดท านองเดยีวกันเรยีบรอ้ยแลว้) ของมูลคา่หน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ซ ือ้และ/หรือขายคนื และ/หรอืสบัเปลีย่น

หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะค านวณเขา้ไปในราคาขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน เพือ่น าเงนิดังกล่าว

ไปช าระเป็นค่าใชจ่้ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์เช่น ค่าธรรมเนยีมนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย ์ภาษีมลูค่าเพิม่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

หรืออ ืน่ๆ ตามทีก่องทุนจะถกูเรยีกเกบ็เม ือ่สั่งซ ือ้หรือสั่งขายหลักทรัพย ์โดย บริษัทขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงอัตรา

ค่าใชจ่้ายดังกล่าวเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงของอตัราค่าธรรมเนยีมนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพย ์หรือ

ภาษีมูลค่าเพิม่ หรืออ ืน่ๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้งตามทีเ่กดิข ึน้จรงิ ทัง้น ี ้บริษัทจัดการขอสงวนสทิธยิกเวน้การเรียกเก็บคา่ใชจ่้ายใน

การซือ้ขายหลักทรัพยด์งักล่าว ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  

 

ค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ่้ายทัง้หมดทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ั่งซ ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนขา้งตน้ เป็นอัตราทีร่วมภาษีมลูค่าเพิม่

แลว้ ทัง้น ี ้ในกรณทีีอ่ัตราภาษมีลูค่าเพิม่ หรือภาษีอ ืน่ใดมกีารเปลีย่นแปลง บริษัทจัดการสงวนสทิธใินการปรับปรุงอัตรา

ค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ่้ายทัง้หมดดังกล่าว  

 

15.4. วธิกีารค านวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนยีม :  

(1) ค่าใชจ่้ายในรูปค่าธรรมเนยีมการจัดการ ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์และค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

จะค านวณเป็นรายวันและจะตัดจ่ายจากกองทุนเป็นรายเดอืน ทัง้น ี ้การตัดจ่ายค่าธรรมเนยีมดังกลา่วอาจปรับเปลีย่นได ้

ตามความเหมาะสมโดยถอืประโยชนข์องกองทุนเป็นส าคัญ  

(2) ค่าทีป่รึกษากฎหมาย และค่าใชจ่้ายในการด าเนนิคดขีองผูดู้แลผลประโยชนท์ีฟ้่องรอ้งใหบ้ริษัทจัดการปฏบัิตติาม

หนา้ทีจ่ะตัดจ่ายจากกองทุนตามจ านวนทีจ่่ายจรงิ โดยในทางบัญชจีะตดัจ่ายเป็นรายวันโดยเฉลีย่เท่ากันทุกวัน  

เป็นระยะเวลา 1 ปีของรอบระยะเวลาบัญชทีีเ่รยีกเก็บ  

(3) ค่าตอบแทนผูช้ าระบัญช ีและคา่ใชจ่้ายต่างๆ จะตัดจ่ายจากกองทุนตามจ านวนทีจ่่ายจรงิ โดยในทางบัญชตีัดจ่าย

ครั้งเดยีวในวันทีเ่กดิค่าใชจ่้ายนัน้ๆ  

(4) ในกรณหีากมกีารค านวณค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ่้ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทีค่ดิเป็นอัตรารอ้ยละของมูลคา่

ทรัพย์สนิของกองทุนตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวข้า้งตน้ บริษัทจัดการจะค านวณจากมลูค่าทรัพยส์นิทัง้หมดหกัดว้ยมลูค่า

หนีส้นิทัง้หมด เวน้แต่ค่าธรรมเนยีมการจัดการ ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน ์ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

และค่าใชจ่้ายส าหรับการเก็บรักษาทรัพยส์นิในตา่งประเทศ (ถา้ม)ี ทีเ่กดิข ึน้ในวันท าการนัน้  

(5) บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณารับผดิชอบค่าใชจ่้ายหรือคา่ธรรมเนยีมตามหวัขอ้ 15 รายการใด  

รายการหนึง่ หรือหลายรายการโดยเรยีกเก็บรวมอยู่ในค่าธรรมเนยีมการจัดการรายปีตามทีบ่ริษัทจัดการเหน็สมควร  

ทัง้น ี ้ข ึน้กับดุลยพนิจิของบริษัทจัดการ  

ทัง้น ี ้การตัดจ่ายค่าใชจ่้ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชทีีก่ าหนดโดยสมาคมนักบัญชแีละผูส้อบบัญชรัีบ

อนุญาตแหง่ประเทศไทย และหากมกีารเปลีย่นแปลงเก ีย่วกบัภาษมีูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรือภาษอี ืน่ใดในท านอง

เดยีวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงการรับรูภ้าษีต่าง ๆ  ดังกล่าวโดยถอืว่าไดรั้บความเหน็ชอบจาก ผูถ้อื

หน่วยลงทุนแลว้  

(6) ในกรณทีีก่องทุนรวมมมีลูค่านอ้ยกว่า 50 ลา้นบาท ใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมก าหนดวธิกีารเรยีกเก็บค่าธรรมเนยีม

การจัดการเป็นอตัรารอ้ยละของมูลค่าทรัพย์สนิหรือมลูค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมเท่านัน้  

ในกรณทีีมู่ลคา่ของกองทุนรวมในขณะจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทุนรวมมมีลูค่าไม่นอ้ยกว่า 50 ลา้นบาท หาก

ต่อมากองทุนรวมดังกลา่วมมีลูค่าลดลงนอ้ยกว่า 50 ลา้นบาท ใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บคา่ธรรมเนยีมตาม
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วรรคหนึง่ตามหลักเกณฑด์งัต่อไปนี ้ 

(6.1) ในกรณทีีบ่ริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บคา่ธรรมเนยีมการจัดการเป็นอตัรารอ้ยละของมูลค่าทรัพยส์นิหรอืมลูค่า

ทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมไวอ้ยู่แลว้ ค่าธรรมเนยีมทีเ่รียกเก็บตามวรรคหนึง่ ตอ้งเป็นอตัรารอ้ยละ ทีไ่ม่สูงกว่าอัตรา

รอ้ยละของค่าธรรมเนยีมเดมิทีบ่รษัิทจัดการกองทุนรวมเรยีกเกบ็ในช่วงเวลาทีก่องทุนรวมมมีูลคา่ ไม่นอ้ยกว่า 50 ลา้น

บาทโดยค านวณตามมูลคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน  

(6.2) ในกรณอี ืน่นอกเหนอืจากกรณตีามวรรคสอง (1) ใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนยีม ตามวรรคหนึง่

ในอัตราทีแ่สดงไดว่้าเหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้น ี ้โดยไดรั้บความเหน็ชอบจากส านักงาน มูลค่าของกองทุนรวมตาม

วรรคหนึง่และวรรคสอง ใหค้ านวณตามมูลค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน  

 

15.5. การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนยีมหรือค่าใชจ่้าย :  

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนยีม หรือ ค่าใชจ่้ายตามขอ้ 15.1. - ขอ้ 15.3 โดยไมถ่อืว่าเป็น

การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ โดยบรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังต่อไปนี ้ 

(1) ในกรณทีีบ่ริษัทจัดการไดด้ าเนนิการลดค่าธรรมเนยีมหรอืค่าใชจ่้ายตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการ บริษัทจัดการจะ

เปิดเผยขอ้มูลเรื่องดังกลา่วใหผู้ล้งทุนทราบอย่างท่ัวถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันทีม่กีารลด

ค่าธรรมเนยีมหรือค่าใชจ่้ายดงักล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ เป็นตน้  

 

การลดค่าธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ่้ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ใหถ้อืว่าส านกังานใหค้วามเหน็ชอบการแกไ้ขเพิม่เตมิ

โครงการในเรื่องดังกลา่วเม ือ่บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดด้ าเนนิการตามขอ้ (1) วรรคหนึง่แลว้  

 

(2) ในกรณทีีบ่ริษัทจัดการไดด้ าเนนิการเรียกเก็บคา่ธรรมเนยีมหรือค่าใชจ่้ายเพิม่ข ึน้ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการ บริษัท

จัดการ จะเปิดเผยขอ้มูลเรื่องดังกลา่วใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้อย่างท่ัวถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม โดยอย่างนอ้ยจะมกีาร

เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และ ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแหง่ของบรษัิทจัดการ และ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ทัง้น ี ้ตามหลักเกณฑด์ังต่อไปนี ้ 

(2.1) ในกรณทีีก่ารเรียกเกบ็ค่าธรรมเนยีมหรือค่าใชจ่้ายเพิม่ข ึน้ไมเ่กนิกว่าอัตราขัน้สูงของค่าธรรมเนยีมหรือคา่ใชจ่้าย

เดมิตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ บริษัทจัดการจะเปิดเผยขอ้มลูดังกล่าวใหผู้ล้งทุนทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกว่า 3 วันท าการ

ก่อนการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนยีมหรือค่าใชจ่้ายเพิม่ข ึน้  

(2.2) ในกรณทีีก่ารเรียกเกบ็ค่าธรรมเนยีมหรือค่าใชจ่้ายเพิม่ข ึน้เกนิกว่าอัตราขัน้สูงของค่าธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ่้ายเดมิ

ตามทีร่ะบุไวอ้ย่างชัดเจนในโครงการแลว้ว่าบริษัทจัดการสามารถกระท าการดังกลา่วได ้ทัง้น ี ้ในรอบระยะเวลายอ้นหลัง 

1 ปีนับแต่วันทีบ่ริษัทจัดการประสงคจ์ะข ึน้ค่าธรรมเนยีมหรือค่าใชจ่้ายดงักล่าว บริษัทจัดการจะด าเนนิการตามหลักเกณฑ ์

ดังน ี ้ 

(ก) ในกรณทีีก่ารเรียกเกบ็ค่าธรรมเนยีมหรือค่าใชจ่้ายเพิม่ข ึน้ไมเ่กนิกว่าอัตรารอ้ยละ 5 ของอัตราขัน้สูงดงักล่าว บริษัท

จัดการจะเปิดเผยขอ้มูลดังกลา่วใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนยีมหรือค่าใชจ่้าย

ทีเ่พิม่ข ึน้ดังกล่าว  

(ข) ในกรณทีีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมหรือคา่ใชจ่้ายเพิม่ข ึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอัตราขัน้สูงดังกล่าว บริษัท

จัดการกองทุนรวมตอ้งไดรั้บมตพิเิศษ  

 

ในการเปิดเผยขอ้มูลตามวรรคหนึง่ มใิหน้ ามาใชก้ับกรณทีีบ่รษัิทจัดการไดรั้บมตพิเิศษ  
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(3) บริษัทจัดการจะแจง้การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนยีมหรือค่าใชจ่้ายตามขอ้ 15.5 (1) วรรค 2 หรือขอ้ 15.5 (2) ขอ้ 

(2.2) ใหส้ านักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนยีมหรือคา่ใชจ่้ายดังกล่าว  

 

15.6. หมายเหตุ :  

- ค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ่้ายทัง้หมดตามขอ้ 15 “ค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ่้ายทีเ่รียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูส้ัง่ซ ือ้หรอื

ผูถ้อืหน่วยลงทุน ” เป็นอัตราทีร่วมภาษมีูลคา่เพิม่แลว้ ทัง้น ี ้ในกรณทีีอ่ัตราภาษมีลูค่าเพิม่ หรือภาษีอ ืน่ใดมกีาร

เปลีย่นแปลง บริษัทจัดการสงวนสทิธใินการปรับปรุงอตัราค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ่้ายทัง้หมดตามระบุทีใ่นขอ้ 15 

“ค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ่้ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ัง่ซ ือ้หรือผูถ้อืหน่วยลงทุน ” ใหส้อดคลอ้งกับการ

เปลีย่นแปลงดังกล่าว  

- บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณารับผดิชอบค่าใชจ่้ายหรอืคา่ธรรมเนยีมตามหวัขอ้ 15. ค่าธรรมเนยีมและ

ค่าใชจ่้ายทีเ่รียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูส้ัง่ซ ือ้หรือผูถ้อืหน่วยลงทุน รายการใดรายการหนึง่ หรือหลายรายการแทน

กองทุน และ/หรือแทนผูส้ั่งซ ือ้และ/หรือผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการ  

- ค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ่้ายทัง้หมดตามขอ้ 15.3 “ค่าธรรมเนยีมทีเ่รียกเก็บจากผูส้ั่งซ ือ้หรือผูถ้อืหน่วยลงทุน” บริษัท

จัดการขอสงวนสทิธใินการคดิคา่ธรรมเนยีมกบั ผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั โดยอาจจะยกเวน้ค่าธรรมเนยีมดงักล่าว

ใหก้ับผูล้งทุนบางกลุ่ม เช่น กองทุนส ารองเลีย้งชพี กองทุนส่วนบุคคล ภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการ เป็นตน้  

- บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณารับผดิชอบค่าใชจ่้ายหรอืคา่ธรรมเนยีมตามหวัขอ้ 15. ค่าธรรมเนยีมและ

ค่าใชจ่้ายทีเ่รียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูส้ัง่ซ ือ้หรือผูถ้อืหน่วยลงทุน รายการใดรายการหนึง่ หรือหลายรายการแทน

กองทุน และ/หรือแทนผูส้ั่งซ ือ้และ/หรือผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการ  

 

16. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหนว่ยลงทนุ และ

ราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณีท ีม่ลูค่าหน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง :   

 

16.1. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย

ลงทุน : ต่างประเทศ  

 

16.2. เงือ่นไขพเิศษ :  

1. บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิองกองทุนรวมตามหลักเกณฑ ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยป์ระกาศก าหนด โดยมลูค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมจะค านวณจากมลูคา่

ทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมในส่วนทีล่งทุนในประเทศ บวกกับมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมในสว่นทีล่งทุน ใน

ต่างประเทศ ทัง้น ี ้บริษัทจัดการจะใชอ้ตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศเป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละประกาศ ที่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้งก าหนด ทัง้น ี ้ใน

กรณทีีห่ลักการดงักล่าวไม่ครอบคลุมกรณใีดอนัอาจจะเกดิข ึน้ในอนาคต บริษัทจัดการพจิารณาปฏบัิตติาม ดุลยพนิจิของ

บริษัทจัดการ ซ ึง่จะค านงึถงึผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยเป็นส าคัญ และ/หรอื ไดรั้บความเหน็ชอบ จากผูดู้แล

ผลประโยชน ์ 

1.1 มูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม  

1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิท่ัวไป  

1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิ F  

 

วธิกีารค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ  
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กองทุนมกีารแบ่งชนดิหน่วยลงทุน ท าใหก้ารปันสว่นมลูค่าทรัพยส์นิสุทธจิะตอ้งมกีารแบ่งการค านวณมูลคา่ทรัพย์สนิ

สุทธติามแต่ละชนดิหน่วยลงทุน  

การค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนนัน้ จะค านวณมลูค่าทรัพยส์นิสุทธโิดยรวมของกองทุน และปันสว่นใหก้ับ

หน่วยลงทุนแต่ละชนดิ โดยเฉลีย่ตามสัดสว่นของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิองวันก่อนหนา้ หลังจากการปรับปรุงรายการที่

เก ีย่วขอ้งเฉพาะกับหน่วยลงทุนแต่ละชนดิ (เช่น รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน เป็นตน้) และ

ค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธหิลังหกัค่าธรรมเนยีมและมลูค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนดิหน่วยลงทุน  

กรณวัีนแรกของการค านวณมลูค่าทรัพยส์นิสุทธจิะเฉลีย่โดยใชมู้ลคา่หน่วยลงทุนทีข่ายไดทั้ง้หมดของแต่ละชนดิหน่วย

ลงทุน  

ทัง้น ี ้มูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนดิทีค่ านวณ จะตอ้งมมีูลคา่ไมต่ ่ากว่าศูนย ์การปันส่วนรายไดแ้ละ

ค่าใชจ่้ายใหเ้ป็นไปตามแต่ละชนดิหน่วยลงทุน  

 

ตวัอย่างการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ 

โดยสมมตใิห ้ 

วันที ่1 :  

มมีูลค่าทรัพย์สนิสุทธทิีจ่ าหน่ายไดทั้ง้หมด 1,000,000.00 บาท มูลค่าทีต่ราไวต้่อหน่วย = 10 บาท ซึง่เป็นชนดิท่ัวไป 

1,000,000.00 บาท สมมุตมิผีลประโยชนใ์นวันแรก 10,000.00 บาท  

และในวันนี ้มรีายการซือ้หน่วยลงทุนชนดิท่ัวไป 300,000.00 บาท รายการซือ้หน่วยลงทุนชนดิ F 200,000.00 บาท  

 

กองทนุรวม 
ชนดิ 

ท ัว่ไป 

ชนดิ  

F 

มูลค่าทรัพย์สนิสทุธทิีจ่ าหน่ายไดห้ลังหกั 

ค่าธรรมเนยีมการขาย(ถา้ม)ี (บาท) 
1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 

ผลประโยชนท์ีเ่กดิข ึน้ในวันแรก 10,000 บาท 

วธิคีดิการปันส่วนมลูค่าทรัพยส์นิสุทธ ิ

- ชนดิท่ัวไป =  

10,000 x 1,000,000.00 / 1,000,000.00  

= 10,000 

10,000.00 10,000.00 0.00 

มูลค่าทรัพย์สนิสทุธกิอ่นหกั 

ค่าใชจ่้ายของกองทุน 

1,010,000.00  1,010,000.00  0.00  

รายการค่าใชจ่้ายของกองทุนรวม 

ต่อวัน (/365) 

-ค่าธรรมเนยีมการจัดการ 

  

(29.61) 

  

(29.61) 

  

0.00 

- ค่าธรรมเนยีมการจัดการชนดิท่ัวไป (+VAT)  

= 1.07%  
    

- ค่าธรรมเนยีมการจัดการชนดิ F (+VAT)  

= 0.00% 

      

- ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์(+VAT)  

= 0.0535% 
(1.48) (1.48) 0.00 

- ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (+VAT)  (2.96) (2.96) 0.00 
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กองทนุรวม 
ชนดิ 

ท ัว่ไป 

ชนดิ  

F 

= 0.107%  

มูลค่าทรัพย์สนิสทุธ ิ(NAV) 1,009,965.95 1,009,965.95  0.00  

จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 100,000.0000 100,000.0000 0.00 

มูลค่าหน่วยลงทนุ (ต่อหน่วย) 10.0996 10.0996 0.0000 

หมายเหตุ : การค านวณในตารางขา้งตน้เป็นเพยีงตัวอย่างเพือ่ประกอบการอธบิายเท่านัน้ ทัง้น ี ้ยังไม่รวมค่าธรรมเนยีม

การขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน (ถา้ม)ี 

 

 

วันที ่2 :  

ท าการเพิม่หน่วยจากรายการซือ้หน่วยลงทุนของวันท าการก่อนหนา้ (จากรายการซือ้หน่วยลงทุนชนดิท่ัวไป 

300,000.00 บาท และรายการซือ้หน่วยลงทุนชนดิ F 200,000.00 บาท) และสมมตุมิผีลประโยชนใ์นวันทีส่อง 

15,000.00 บาท  

และในวันนีม้รีายการขายคนืหน่วยลงทุนชนดิท่ัวไป 50,000.00 บาท รายการขายคนืหน่วยลงทุนชนดิ F 20,000.00 

บาท  

  กองทนุรวม ชนดิท ัว่ไป ชนดิ F 

มูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิองกองทุนของ 

วันก่อนหนา้ (บาท) 

1,009,965.95  1,009,965.95  0.00  

ปรับปรุงมูลค่าเพิม่-ลดหน่วยลงทุนของ 

วันท าการก่อนหนา้ 
   

- รายการซือ้หน่วยลงทุนชนดิท่ัวไปและชนดิ F  

(+500,000 บาท) 

500,000.00  300,000.00  200,000.00  

 
   

มูลค่าทรัพย์สนิสทุธหิลังปรับปรุงมูลค่า 

เพิม่-ลดหน่วยลงทุนของวันท าการกอ่นหนา้ 

1,509,965.95  1,309,965.95 200,000.00  

ผลประโยชนท์ีเ่กดิข ึน้ในวันที ่2 จ านวนเงนิ  

15,000.00 บาท 

วธิคีดิการปันส่วนมลูค่าทรัพยส์นิสุทธ ิ

- ชนดิท่ัวไป = 15,000 x1,309,965.95 / 

1,509,965.95  

= 13,013.20 บาท 

- ชนดิ F = 15,000 x200,000.00 / 1,509,965.95  

= 1,986.80 บาท 

15,000.00  13,013.20  1,986.80  

มูลค่าทรัพย์สนิสทุธกิอ่นหกัค่าใชจ่้ายของกองทุน 1,524,965.95 1,322,979.15 201,986.80 

รายการค่าใชจ่้ายของกองทุนรวมตอ่วัน (/365) 

-ค่าธรรมเนยีมการจัดการ (38.78) 

  

(38.78) (0.00) 

- ค่าธรรมเนยีมการจัดการชนดิท่ัวไป (+VAT)  
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  กองทนุรวม ชนดิท ัว่ไป ชนดิ F 

= 1.07%  

- ค่าธรรมเนยีมการจัดการชนดิ F (+VAT)  

= 0.00% 

- ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์(+VAT)  

= 0.0535% (คดิอัตราเท่ากันทัง้ 2 ชนดิหน่วย

ลงทุน) 

(2.24) (1.94) (0.30) 

- ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (+VAT) 

=0.107% (คดิอัตราเท่ากันทัง้ 2 ชนดิหน่วยลงทุน) 

(4.47) (3.88) (0.59) 

มูลค่าทรัพย์สนิสทุธ ิ(NAV) 1,524,920.46 1,322,934.55  201,985.91  

จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 
   

จ านวนหน่วยลงทุนของวันท าการ 

ก่อนหนา้ (หน่วย) 
100,000.0000 100,000.0000 0.0000 

-หน่วยลงทุนเพิม่ข ึน้    

- ชนดิท่ัวไป = 300,000.00 / 10.0996  

= 29,704.1467หน่วย 
49,506.9112 29,704.1467 19,802.7645 

- ชนดิ F = 200,000.00 / 10.0996  

= 19,802.7645 หน่วย 
   

จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอื (หน่วย) 149,506.9112 129,704.1467  19,802.7645  

มูลค่าหน่วยลงทนุ (ต่อหน่วย) 10.1996 10.1996 10.1998 

หมายเหตุ : การค านวณในตารางขา้งตน้เป็นเพยีงตัวอย่างเพือ่ประกอบการอธบิายเท่านัน้ ทัง้น ี ้ยังไม่รวมค่าธรรมเนยีม

การขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน (ถา้ม)ี  

 

 

วันที ่3 :  

ท าการลดหน่วยจากการขายคนืหน่วยลงทุนของวันท าการกอ่นหนา้ (จากการขายคนืหน่วยลงทุนชนดิท่ัวไปจ านวน 

50,000.00 บาทขายคนืหน่วยลงทุนชนดิ Fจ านวน 20,000.00 บาท ) สมมุตมิผีลประโยชนใ์นวันทีส่าม 20,000.00 บาท  

 
กองทนุรวม ชนดิท ัว่ไป ชนดิ F 

มูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิองกองทุนของ 

วันก่อนหนา้ (บาท) 

1,524,920.46 1,322,934.55 201,985.91 

ปรับปรุงมูลค่าเพิม่-ลดหน่วยลงทุนของ 

วันท าการก่อนหนา้ 

- รายการขายคนืหน่วยลงทุนชนดิท่ัวไป และชนดิ F  

(-70,000 บาท) 

(70,000.00) (50,000.00) (20,000.00) 

มูลค่าทรัพย์สนิสทุธหิลังปรับปรุงมูลค่า 

เพิม่-ลดหน่วยลงทุนของวันท าการกอ่นหนา้ 

1,454,920.46 1,272,934.55 181,985.91 
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กองทนุรวม ชนดิท ัว่ไป ชนดิ F 

ผลประโยชนท์ีเ่กดิข ึน้ในวันที ่3  

จ านวนเงนิ 20,000 บาท 

วธิคีดิการปันส่วนมลูค่าทรัพยส์นิสุทธ ิ

- ชนดิท่ัวไป = 20,000 x 1,272,934.55 / 

1,454,920.46  

= 17,498.34 บาท 

- ชนดิ F = 20,000 x 181,985.91 / 1,454,920.46  

= 2,501.66 บาท 

20,000.00  17,498.34  2,501.66 

มูลค่าทรัพย์สนิสทุธกิอ่นหกัค่าใชจ่้ายของกองทุน 1,474,920.46 1,290,432.89 184,487.57  

รายการค่าใชจ่้ายของกองทุนรวมตอ่วัน (/365) 

-ค่าธรรมเนยีมการจัดการ 

  

(37.83) 

  

(37.83) 

  

0.00 

- ค่าธรรมเนยีมการจัดการชนดิท่ัวไป (+VAT)  

= 1.07% 

- ค่าธรรมเนยีมการจัดการชนดิ F (+VAT)  

= 0.00% 

  
 

  

- ค่าธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์(+VAT)  

= 0.0535% (คดิอัตราเท่ากันทัง้ 2 ชนดิหน่วยลงทุน) 

(2.16) (1.89) (0.27) 

- ค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน (+VAT) 

=0.107%(คดิอัตราเท่ากันทัง้ 2 ชนดิหน่วยลงทุน) 

(4.32) (3.78) (0.54) 

มูลค่าทรัพย์สนิสทุธ ิ(NAV) 1,474,876.15 1,290,389.39  184,486.76 

จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 

จ านวนหน่วยลงทุนของวันท าการกอ่นหนา้ (หน่วย) 

-หน่วยลงทุนลดลง 

- ชนดิท่ัวไป 50,000.00 / 10.1996  

= 4,902.1530 หน่วย 

- ชนดิ F 20,000.00 / 10.1998  

= 1,960.8228 หน่วย 

  

149,506.9112 

(6,862.9758) 

  

129,704.1467 

(4,902.1530) 

  

19,802.7645 

(1,960.8228) 

จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอื (หน่วย) 142,643.9354 124,801.9937  17,841.9417 

มูลค่าหน่วยลงทนุ (ต่อหน่วย) 10.3395 10.3394 10.3400 

หมายเหตุ : การค านวณในตารางขา้งตน้เป็นเพยีงตัวอย่างเพือ่ประกอบการอธบิายเท่านัน้ ทัง้น ี ้ยังไม่รวมค่าธรรมเนยีม

การขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน (ถา้ม)ี  

 

ในกรณทีีห่น่วยลงทุนชนดิใดของกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนดิหน่วยลงทุน ไม่มจี านวนผูถ้อืหน่วยลงทุนเหลอือยู่แลว้ 

ส าหรับหน่วยลงทุนชนดิดังกลา่ว บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจคงชนดิของหน่วยลงทุนนัน้ไวต้่อไปก็ได ้และหากจะมกีาร

ขายหน่วยลงทุนชนดินัน้เพิม่เตมิใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมค านวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนดิดงักล่าว

โดยใชมู้ลค่าทรัพยส์นิของกองทุนรวม หรือมลูค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม แลว้แต่กรณ ีตามความเหมาะสมของ

หน่วยลงทุนแต่ละชนดิเป็นเกณฑใ์นการค านวณ  
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2. บริษัทจัดการจะค านวณและประกาศมลูค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คนื

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี ้เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ใหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงเป็นอย่างอ ืน่  

2.1 ค านวณมูลค่าทรัพย์สนิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วันท าการ ภายในวันท าการถดัไป ยกเวน้ในกรณทีีต่ลาด

หลักทรัพย์ต่างประเทศและกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่องทุนลงทุน รวมถงึสถาบันการเงนิต่างประเทศทีต่ดิต่อซือ้ขาย

หลักทรัพย์ปิดท าการ หรือวันตามทีบ่ริษัทจัดการประกาศก าหนดเพิม่เตมิในกรณทีีม่เีหตุการณไ์มป่กต ิหรือภายใน

ระยะเวลาทีไ่ดรั้บการผ่อนผันจากส านกังาน กลต.  

2.2 ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน ทุกส ิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน ภายในวันท าการ

ถัดไป ยกเวน้ในกรณทีีต่ลาดหลักทรัพยต์่างประเทศและกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่องทุนลงทุน รวมถงึสถาบันการเงนิ

ต่างประเทศทีต่ดิต่อซือ้ขายหลักทรัพยปิ์ดท าการ หรือวันตามทีบ่ริษัทจัดการประกาศก าหนดเพิม่เตมิในกรณทีีม่ ี

เหตุการณไ์ม่ปกต ิหรือภายในระยะเวลาทีไ่ดรั้บการผ่อนผันจากส านักงาน กลต.  

ทัง้น ี ้ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน ใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมใชม้ลูค่าหน่วย

ลงทุนของสิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คนืหน่วย

ลงทุน  

2.3 ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังตอ่ไปนี ้ 

2.3.1 วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วันท าการถดัไป ยกเวน้ในกรณทีีต่ลาดหลักทรัพย์

ต่างประเทศและกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่องทุนลงทุน รวมถงึสถาบันการเงนิต่างประเทศทีต่ดิต่อซือ้ขายหลักทรัพย์

ปิดท าการ หรือวันตามทีบ่ริษัทจัดการประกาศก าหนดเพิม่เตมิในกรณทีีม่เีหตุการณไ์มป่กต ิหรือภายในระยะเวลาทีไ่ดรั้บ

การผ่อนผันจากส านักงาน กลต. ทัง้น ี ้ในกรณทีีเ่ป็นกองทุนรวมทีไ่มเ่ปิดใหซ้ ือ้ขายหน่วยลงทุนทุกวันท าการ ใหป้ระกาศ

มูลค่าทรัพย์สนิสทุธแิละมลูคา่หน่วยลงทุนของวันดังน ีเ้พิม่เตมิดว้ย  

(1) วันท าการก่อนวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน โดยใหป้ระกาศภายในวันท าการถดัจากวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

เวน้แต่กรณทีีเ่ป็นกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนประเภทสถาบัน  

(2) วันท าการสุดทา้ยของแต่ละเดอืน โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วันท าการถัดไป ทัง้น ี ้เฉพาะในกรณทีีก่องทุนรวมก าหนด

วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนแตล่ะครั้งหา่งกันเกนิกว่า 1 เดอืน  

(3) วันทีป่รากฏเหตุการณท์ีน่่าเชือ่ไดว่้าจะมผีลกระทบต่อมูลคา่ทรัพยส์นิสุทธหิรือมลูคา่หน่วยลงทุนอย่างมนียัส าคัญ 

โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วันท าการถัดไป  

2.3.2 วันปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพือ่การจ่ายเงนิปันผล โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วันท าการถดัไป  

2.4 ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให ้

ประกาศภายใน 2 วันท าการถัดไป ยกเวน้ในกรณทีีต่ลาดหลักทรัพยต์่างประเทศและกองทุนรวมในตา่งประเทศทีก่องทุน

ลงทุน รวมถงึสถาบันการเงนิต่างประเทศทีต่ดิต่อซือ้ขายหลักทรัพยปิ์ดท าการ หรือวันตามทีบ่ริษัทจัดการประกาศก าหนด

เพิม่เตมิในกรณทีีม่เีหตุการณไ์ม่ปกต ิหรือภายในระยะเวลาทีไ่ดรั้บการผ่อนผันจากส านักงาน กลต.  

 

การประกาศมลูค่าและราคาตามขอ้ 2.3 และขอ้ 2.4 บริษัทจัดการจะปฏบัิตดิังต่อไปนี ้ 

(1) ใชต้ัวเลขทศนยิมตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3 และตอ้งไดรั้บการรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชนแ์ลว้  

(2) ด าเนนิการเพือ่ใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มูลดงักล่าว โดยการประกาศทางหนังสอืพมิพร์ายวัน ภายในเวลาทีผู่ล้งทุน

สามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้ทัง้น ี ้บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะประกาศโดยช่องทางอ ืน่

แทนการประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวัน เช่น การประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรือช่องทางอ ืน่ทีเ่หมาะสม 

โดยถอืว่าไดรั้บความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ และ  
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(3) จัดใหม้ขีอ้มูลดังกล่าวไว ้ณ ทีท่ าการทุกแหง่ของบรษัิทจัดการ และสถานทีทุ่กแหง่ทีผู่ส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้

คนืหน่วยลงทุนใชซ้ ือ้ขายหน่วยลงทุน เวน้แต่ในกรณขีองกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุน

รวมจะจัดใหม้ขีอ้มลูดงักล่าวดว้ยหรือไม่กไ็ด ้ 

 

ทัง้น ีก้องทุนอาจด าเนนิการไม่เป็นไปตามก าหนดระยะเวลาตามขอ้ (2.1) – (2.4) ไดใ้นกรณทีีร่ะยะเวลาของวันท าการ

ดังกล่าวขา้งตน้ตรงกับวันหยุดของกองทุนตา่งประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุนและประเทศทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการลงทุน หรือ

วันตามทีบ่ริษัทจัดการประกาศก าหนดเพิม่เตมิในกรณทีีม่เีหตุการณไ์ม่ปกต ิเป็นเหตุใหก้องทุนไม่ไดรั้บขอ้มูลมูลคา่

ทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุนต่างประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุน ทัง้น ี ้กองทุนจะด าเนนิการตามขอ้ (2.1) – (2.4) โดยพลัน 

เม ือ่ไดรั้บขอ้มูลมลูค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนต่างประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุนครบถว้น  

 

อย่างไรก็ด ีหากเกดิเหตุสุดวสิัยทีก่องต่างประเทศไม่สามารถค านวณราคาปิดได ้เช่น เกดิภัยพบัิตทิางธรรมชาต ิ 

อย่าง รา้ยแรง ท าใหบ้ริษัทจัดการไมไ่ดรั้บราคาของกองทุนต่างประเทศทีเ่หมาะสมมาค านวณมูลคา่ทรัพย์สนิของ

กองทุน  

 

บริษัทจัดการจะค านวณมลูค่าทรัพยส์นิของกองทุนตามหลักการ Forward pricing เสมอและบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธิ

ทีจ่ะหยุดการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามกองต่างประเทศโดยไมต่อ้งแจง้ล่วงหนา้  

 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าทรัพยส์นิสทุธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเม ือ่ส ิน้วันท าการที่

ค านวณนัน้  

 

มูลค่าทรัพย์สนิสทุธแิละมลูคา่หน่วยลงทุนทีป่ระกาศขา้งตน้ ตอ้งไดรั้บการรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน ์ 

 

การประกาศขา้งตน้ บริษัทจัดการจะประกาศ/เผยแพร่ขอ้มูลโดยการประกาศทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรืออาจ

พจิารณาประกาศ/เผยแพร่ขอ้มลูผ่านทางหนังสอืพมิพร์ายวันอย่างนอ้ย 1 ฉบับตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนดเป็นการ

เพิม่เตมิดว้ยก็ได ้และจัดใหม้ขีอ้มูลไว ้ณ ทีท่ าการทุกแหง่ของบริษัทจัดการและสถานทีต่ดิต่อทุกแหง่ของผูส้นับสนนุ

การขายหรือรับซือ้คนื (ถา้ม)ี  

 

ทัง้น ี ้บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะประกาศ/เผยแพร่ขอ้มลูโดยช่องทางอ ืน่แทนประกาศ/เผยแพร่ขอ้มลูทางเว็บไซต์

ของบริษัทจัดการ เช่น การประกาศทางหนังสอืพมิพร์ายวัน หรือช่องทางอ ืน่ใดทีเ่หมาะสม โดยถอืว่าไดรั้บความเหน็ชอบ

จากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  

 

2.5 ในกรณทีีมู่ลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คนืหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถกูตอ้ง บริษัทจัดการจะด าเนนิการตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยป์ระกาศก าหนด  

 

2.6 ในการค านวณมูลคา่ยุตธิรรมของหลักทรัพย์หรอืตราสารทีก่องทุนลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช ้

แหล่งขอ้มูลอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ เพือ่ค านวณมลูค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม เป็นไปตาม

หลักเกณฑแ์ละประกาศทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสมาคมบรษัิทจัดการลงทุนก าหนด ทัง้น ี ้การใชข้อ้มูล

ดังกล่าว บริษัทจัดการจะใชข้อ้มูลทีเ่ปิดเผยตามช่องทางดังต่อไปนี ้ 
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2.6.1 บริษัทจัดการจะใชข้อ้มลูดังกล่าว จากระบบ Bloomberg เป็นหลัก  

2.6.2 กรณทีีไ่ม่สามารถใชข้อ้มลู (2.6.1) ได ้จะใชข้อ้มูลจากระบบอ ืน่ใดทีม่กีารเผยแพร่ขอ้มูลสู่สาธารณชนและสามารถ

ใชอ้า้งองิได ้โดยความเหน็ชอบของผูดู้ผลประโยชน ์ 

ในการใชอ้ัตราแลกเปลีย่นเงนิตราสกลุต่างประเทศ เพือ่ค านวณมลูค่าทรัพยส์นิสทุธเิป็นเงนิบาท บริษัทจัดการจะใช ้

อัตราแลกเปลีย่นเงนิตราสกุลตา่งประเทศจากแหล่งขอ้มูลขา้งตน้ภายหลังเวลาปิดรับค าสั่งซ ือ้ขายหน่วยลงทุนของวันที่

ค านวณ เป็นเกณฑใ์นการค านวณ โดยการค านวณจะใชเ้วลานัน้ๆ อย่างสม ่าเสมอ  

 

ในกรณทีีบ่ริษัทจัดการมคีวามประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงการด าเนนิการขา้งตน้ บริษัทจัดการจะด าเนนิการใหส้อดคลอ้ง 

ตามหลักเกณฑแ์ละประกาศทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบรษัิทจัดการลงทุน และ/หรอืหน่วยงาน

ทีเ่ก ีย่วขอ้งก าหนด โดยถอืว่าไดรั้บความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  

 

3. การใชต้ัวเลขทศนยิมของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรือจ านวน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะด าเนนิการดงัต่อไปนี ้ 

3.1 ค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิสทุธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนยิม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตาม

หลักสากล  

3.2 ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมทีศนยิม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตามหลักสากล ส าหรับ

มูลค่าหน่วยลงทุนเพือ่ใชใ้นการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนยิมต าแหน่งที ่4 ขึน้ ส่วนมูลค่า  

หน่วยลงทุนเพือ่ใชใ้นการค านวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนจะตัดทศนยิมต าแหน่งที ่5 ทิง้  

3.3 ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 3.2 เป็นตัวเลขโดยมทีศนยิม 4 ต าแหน่ง โดยตัดทศนยิมต าแหน่ง

ที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน ตามทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 3.2  

3.4 ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมทีศนยิม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตามหลักสากล แต่จะ

ใชผ้ลลัพธเ์ป็นตัวเลขโดยมทีศนยิมเพยีง 4 ต าแหน่งโดยตัดทศนยิมต าแหน่งที ่5 ทิง้  

 

ในกรณทีีม่ผีลประโยชนเ์กดิข ึน้จากการค านวณตามขอ้ 3.1 ถงึ 3.4 บริษัทจัดการจะน าผลประโยชนน์ัน้รวมเขา้เป็น

ทรัพย์สนิของกองทุนรวมเปิด  

 

4. ในกรณดีังต่อไปนี ้ใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมไดรั้บยกเวน้ไมต่อ้งปฏบัิตติาม ขอ้ 2.  

4.1 กรณทีีบ่ริษัทจัดการกองทุนรวมไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทุน หรือหยุด รับค าสัง่ซ ือ้หรอืค าสัง่ขายคนื หน่วย

ลงทุน ตามหลักเกณฑท์ีส่ านักงานก าหนด ทัง้น ี ้เฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  

4.2 เม ือ่มเีหตุทีบ่ริษัทจัดการกองทุนรวมตอ้งเลกิกองทุนรวม โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้ตัง้แตวั่นทีป่รากฏเหตุดงักล่าว  

 

เงือ่นไขพเิศษ :  

บริษัทจัดการอาจด าเนนิการไมเ่ป็นไปตามก าหนดเวลาในขอ้ 2. ขา้งตน้ในกรณดีังต่อไปนี ้ 

1. ในกรณทีีเ่ป็นวันหยุดของกองทุนตา่งประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุน และ/หรอืประเทศทีเ่ก ีย่วขอ้งกับการท าธุรกรรม

การลงทุน หรือกรณทีีม่กีารประกาศใหเ้ป็นวันหยุดท าการเพิม่เตมิ หรือเป็นวันหยุดท าการของประเทศทีเ่ก ีย่วขอ้งในการ

ท าธุรกรรมของกองทุน หรือเกดิเหตุทีท่ าใหป้ระเทศทีเ่ก ีย่วขอ้งไม่สามารถท าธุรกรรมการลงทุนหรอืซือ้ขายหลักทรัพย์

หรือตราสาร หรือไมส่ามารถด าเนนิการช าระค่าซ ือ้ขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพยห์รือตราสาร หรือเงนิตราต่างประเทศ 

หรือธุรกรรมอ ืน่ทีจ่ าเป็นเพือ่การด าเนนิการของกองทุน หรือเกดิเหตุทีท่ าใหผู้ท้ีเ่ก ีย่วขอ้งในการท าธุรกรรมกับกองทุน ไม่

สามารถตดิต่อท าธุรกรรมกับกองทุนได ้หรือในกรณอี ืน่ใดทีเ่ป็นเหตุใหไ้ม่มขีอ้มูลทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัรายการซือ้ขายหรอื
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ขอ้มูลทีเ่ก ีย่วขอ้งกับกองทุนต่างประเทศเผยแพร่ เช่น ราคาหรือมลูคา่หน่วยลงทุนหรือขอ้มลูยนืยันการซือ้ขายหน่วย

ลงทุนของกองทุนต่างประเทศหรือขอ้มูลอ ืน่ทีบ่ริษัทจัดการตอ้งใชป้ระกอบการด าเนนิการ โดยบริษัทจัดการจะ

ด าเนนิการค านวณและประกาศมลูค่าและราคาตามขอ้ 2 ขา้งตน้ โดยไม่ชักชา้เม ือ่ไดรั้บขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ ์ 

 

2. บริษัทจัดการอาจไม่ค านวณมลูค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คนื หน่วย

ลงทุนของกองทุน ในกรณทีีก่องทุนรวมมกีารลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิในต่างประเทศ หากมเีหตุการณ์

ดังต่อไปนีเ้กดิข ึน้  

2.1 ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์่างประเทศทีก่องทุนไดล้งทุนปิดท าการซือ้ขาย หรือ  

2.2 ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยท์ีก่องทุนรวมลงทุนไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้น ี ้เฉพาะกรณทีีก่องทุน

รวมไดล้งทุนในหลักทรัพย์ทีซ่ ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์แต่ละแหง่เกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธิ

ของกองทุนรวม หรือ  

2.3 มเีหตุการณท์ีท่ าใหไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสร ีและท าใหไ้มส่ามารถโอนเงนิออกจาก

ประเทศหรือรับโอนเงนิจากตา่งประเทศไดต้ามปกต ิหรือ  

2.4 ในกรณทีีก่องทุนรวมลงทุนหรือมไีวซ้ ึง่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และกองทุนรวมต่างประเทศนัน้หยุด

รับค าสั่งซ ือ้หรือขายคนืหน่วยลงทุน หรือไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสั่งซ ือ้หรือค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน

ทีรั่บไวแ้ลว้  

2.5 มเีหตุการณอ์ ืน่ๆ ทีม่นีัยส าคญัและสง่ผลใหก้องทุนไมส่ามารถค านวณมูลคา่ทรัพย์สนิสุทธไิดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรอื

เป็นธรรม และเหตุอ ืน่ใดตามทีไ่ดรั้บการผ่อนผันจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

เม ือ่ปรากฏเหตุตามเงือ่นไขพเิศษในขอ้ 2 บริษัทจัดการจะประกาศหยุดค านวณมูลคา่ทรัพย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน 

ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน ณ ทีท่ าการทุกแหง่ของบรษัิทจัดการ และจัดใหม้ ี

ประกาศดังกล่าวไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อทุกแหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะ

รายงานการหยุดค านวณมลูค่าดงักล่าวพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนนิการของกองทุนใหส้ านักงาน

ทราบโดยพลัน  

 

ทัง้น ี ้ขณะทีบ่ริษัทจัดการไมส่ามารถค านวณมูลคา่ทรัพยส์นิสุทธไิดอ้ย่างสมเหตุสมผล บริษัทจัดการอาจไมข่ายหรือรับ

ซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสั่งขายหรือรับซือ้คนืทีรั่บไวแ้ลว้ หรือบริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน

อัตโนมัต ิหรืออาจหยุดรับค าสั่งขายหรอืรับซือ้คนืดว้ยเช่นกัน  

 

 

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนลา่สุดภายใน 2 วัน

ท าการ  

 

16.3. แหล่งขอ้มูลการเปิดเผยมลูค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

- ระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลคา่หน่วยลงทุนทีจั่ดข ึน้โดยสมาคม (NAV Center) และ/หรือ  

- เว็บไซตข์องบริษัทจัดการ และ/หรือ  

- หนังสอืพมิพ ์ 

 

16.4. หลักเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณทีีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง :  
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1.ในกรณทีีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถกูตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งนอ้ยกว่าหนึง่สตางค ์แต่ไมถ่งึรอ้ยละ 0.5 

ของราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง บริษัทจัดการจะจัดท าและส่งรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชนท์ราบถงึความผดิพลาด

ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันทีพ่บว่าราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง และจัดใหม้สี าเนารายงานดังกล่าวไว ้ณ ทีท่ าการของ

บริษัทจัดการเพือ่ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดังกล่าวจะมรีายการอย่างนอ้ย 

ดังต่อไปนี ้ 

(1) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถกูตอ้ง  

(2) ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(3) สาเหตุทีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง  

(4) มาตรการป้องกันเพือ่มใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง ทัง้น ี ้เวน้แต่ในกรณทีีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้งมสีาเหตุมา

จากปัจจัยภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์หง่

ประเทศไทยหรือศูนยซ์ ือ้ขายหลักทรัพยไ์ม่ถกูตอ้ง  

 

ในกรณทีีเ่หตุของความผดิพลาดซึง่ท าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้งตามวรรคหนึง่มผีลตอ่เน ือ่งต่อการค านวณราคา

หน่วยลงทุนครั้งต่อไป เช่น การก าหนดอตัราดอกเบีย้ผดิพลาด เป็นตน้ บริษัทจัดการจะแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้ง

นับแต่วันทีบ่ริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้งดว้ย  

 

2.ในกรณทีีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถกูตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แตห่น ึง่สตางคข์ ึน้ไป และคดิเป็นอตัรา

ตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง บริษัทจัดการจะค านวณราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลังนบัแตวั่นทีพ่บราคา

หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถงึวันทีร่าคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และด าเนนิการดังต่อไปนีเ้ฉพาะวันทีร่าคาหน่วยลงทุน ทีไ่ม่

ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แตห่น ึง่สตางคข์ ึน้ไป และคดิเป็นอตัราส่วนตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของ ราคา

หน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(1) จัดท ารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สร็จส ิน้ภายในวันท าการถดัจากวันทีพ่บว่า

ราคาหน่วยลงทุนนัน้ไมถ่กูตอ้ง และสง่รายงานดังกล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชนภ์ายในวันท าการถดัจากวันทีค่ านวณ ราคา

หน่วยลงทุนเสร็จส ิน้ เพือ่ใหผู้ดู้แลผลประโยชนรั์บรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าวภายในวันท าการถัดจากวันทีบ่ริษัท

จัดการส่งรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน ์ทัง้น ี ้รายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้ 

(ก) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถกูตอ้ง  

(ข) ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(ค) สาเหตุทีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง  

(ง) การด าเนนิการของบรษัิทจัดการเม ือ่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง  

ทัง้น ี ้บริษัทจัดการจะจัดใหม้สี าเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการ เพือ่ใหส้ านกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 

 

(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถกูตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งภายในวันทีผู่ดู้แลผลประโยชนรั์บรองขอ้มลูใน

รายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

 

(3) ด าเนนิการโดยวธิกีารใด ๆ  เพือ่ใหผู้ล้งทุนสามารถรับทราบชือ่กองทุนรวมทีม่กีารแกไ้ขมูลคา่หรือราคาหน่วยลงทุน 

และวัน เดอืน ปีทีม่กีารแกไ้ขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นทีผู่ดู้แลผลประโยชนรั์บรองขอ้มูล

ในรายงานดังกล่าว  
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(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จและด าเนนิการโดยวธิกีารใด ๆ  เพือ่ใหผู้ซ้ ือ้หน่วยลงทุนหรือผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดซ้ ือ้

หรือขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตาม (2) และการชดเชย

ราคา ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันทีผู่ด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มูลในรายงานดังกล่าว  

 

(5) จัดท ารายงานมาตรการป้องกันเพือ่มใิหร้าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง และสง่รายงานดังกล่าว พรอ้มทัง้ส าเนารายงาน

การแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาทีจั่ดท าตาม (1) ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันท า

การนับแต่วันทีผู่ดู้แลผลประโยชนรั์บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคานัน้ เวน้แต่

ในกรณทีีร่าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุมได ้บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงาน

มาตรการป้องกนัใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะสง่ส าเนาเอกสารทีผู่ดู้แลผลประโยชนรั์บรองว่าการทีร่าคา

หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุไดแ้ทน  

 

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏบัิตติามหลักเกณฑแ์ละวธิกีาร ดังต่อไปนี ้ 

(1) กรณรีาคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถกูตอ้งต ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง (Understate) บริษัทจัดการจะปฏบัิต ิดังน ี ้ 

(ก) กรณทีีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ ือ้หน่วยลงทุนเป็นจ านวน ซึง่มมีลูค่า

เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถกูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง  

หากปรากฏว่า ผูซ้ ือ้หน่วยลงทุนไมม่หีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรือมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่นอ้ยกว่าจ านวนหน่วยลงทุน  

ทีจ่ะตอ้งลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนตา่งของราคาทีข่าดอยู่ หรือลดจ านวน

หน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับสว่นต่าง ของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แต่กรณ ี

เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กก่องทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไ่ม่อาจ

ควบคุมได ้เช่น ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรือศูนยซ์ ือ้ขาย

หลักทรัพย์ไม่ถกูตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชนรั์บรองว่ามสีาเหตุดังกล่าว  

(ข) กรณทีีเ่ป็นการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวน ซึง่

มมีูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง หรือจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็น

จ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่ม ี

หน่วยลงทุนเหลอือยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับสว่นต่างของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่

ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน  

 

(2) กรณรีาคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถกูตอ้งสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏบัิตดิังน ี ้ 

(ก) กรณทีีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ ือ้หน่วยลงทุนเป็น จ านวนซึง่มมีลูค่า

เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถกูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูตอ้ง หรือ จ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวน

เท่ากับส่วนต่างของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทุน  

(ข) กรณทีีเ่ป็นการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วยลงทุน เป็นจ านวน ซึง่

มมีูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถ่กูตอ้งกับราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วย

ลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรือมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่นอ้ยกว่า จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะตอ้งลด บริษัทจัดการจะ

จ่ายเงนิของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับสว่นต่าง ของราคาทีข่าดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และ

จ่ายเงนิของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับสว่นต่างของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แต่กรณ ีเพือ่ชดเชยราคาใหแ้กก่องทุน

เปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุมได ้เช่น ราคาหลักทรัพยต์าม

ราคาตลาดครั้งสุดทา้ยของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศนูยซ์ ือ้ขายหลักทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง และผูด้แูล

ผลประโยชนรั์บรองว่ามสีาเหตุดังกล่าว  
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ในกรณทีีบ่ริษัทจัดการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทุนหรือผูข้ายคนืหน่วยลงทุนรายใดมมีูลคา่ไมถ่งึ หนึง่

รอ้ยบาท บริษัทจัดการอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีม่กีารจ่ายเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน แต่ถา้บุคคล

ดังกล่าวไม่มสีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ บริษัทจัดการจะชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่

ผูดู้แลผลประโยชนรั์บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงนิของกองทุน

เปิดเพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซ้ ือ้หน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงนิ

ของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได ้ 

 

4. บริษัทจัดการจะรับผดิชอบค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  ทีเ่กดิข ึน้จากราคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง เช่น ค่าใชจ่้ายในการประกาศ 

การแกไ้ขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนังสอืพมิพ ์ค่าออกเช็ค ค่าใชจ่้ายในการจัดส่งเงนิชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ ือ้หน่วยลงทุน

และผูข้ายคนืหน่วยลงทุน เป็นตน้ เวน้แตใ่นกรณทีีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทีไ่ม่อาจ

ควบคุมได ้ 

 

 

 

17. ชือ่ผูเ้ก ีย่วขอ้ง :  

 

17.1. ชือ่บริษัทจัดการ :  

 

ชือ่ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกยีรตนิาคนิภัทร จ ากัด  

 

17.2. ชือ่ผูดู้แลผลประโยชน ์:  

ชือ่ : ธนาคารสแตนดาร์ดชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากัด (มหาชน)  

 

17.3. ชือ่ผูป้ระกัน (กรณกีองทุนมปีระกัน) :  

 

ไม่ม ี

 

17.4. ชือ่ของผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ชือ่ :  

 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 

17.5. ทีป่รึกษา :  

 

17.5.1. ชือ่ทีป่รึกษาการลงทุน :  

ชือ่ :  

 

17.5.2. ชือ่ทีป่รึกษากองทุน :  
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17.6. ผูส้อบบัญช ี:  

ชือ่ : นาย อนุสรณ ์เกยีรตกิงัวาฬไกล  

ชือ่ : นาง ขวัญใจ เกยีรตกิังวาฬไกล  

ชือ่ : นาย สาธติ เกยีรตกิังวาฬไกล  

ชือ่ : นาย ประสทิธ ิพ์ร เกษามา  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบัญช)ี :  

หรือบุคคลอ ืน่ทีไ่ดรั้บความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบัญช ีโดยบรษัิทจัดการจะแจง้ให ้

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

 

17.7. การแต่งตัง้คณะตัวแทนผูถ้อืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

 

 

18. รอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปีของกองทนุรวม :  

 

18.1. วันทีส่ ิน้สุดรอบบัญช ี: วันที ่ เดอืน  

 

18.2. วันทีส่ ิน้สุดรอบบัญชคีรัง้แรก : วันที ่ 

 

18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

วันทีส่ ิน้สุดรอบบัญช ีประมาณ 1 ปีนับแต่วันทีจ่ดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทุนรวม  

วันทีส่ ิน้สุดรอบบัญชคีรัง้แรก ประมาณ 1 ปีนับแต่วันทีจ่ดทะเบยีนกองทรัพย์สนิเป็นกองทุนรวม  

 

19. การขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุ และวธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ :   

19.1 บริษัทจัดการอาจจะด าเนนิการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนโดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการจัดการ
กองทุน โดยถอืว่าไมป่ฏบัิตผิดิไปจากรายละเอยีดโครงการกองทุน และไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการจัดการกองทุน 
และถอืว่าไดรั้บความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ และถอืว่าไดรั้บความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดย
จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทราบผ่านเว็บไซตบ์ริษัทจัดการ  

 
19.2 การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณดีงัต่อไปนี ้บริษัทจัดการอาจขอใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วาม
เหน็ชอบแทนการขอมตผูิถ้อืหน่วยลงทุนกไ็ด ้ทัง้น ี ้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจก าหนดเงือ่นไขใหบ้รษัิทจัดการ
ปฏบัิตเิพือ่ประโยชนใ์นการแกไ้ขโครงการกอ่นใหค้วามเหน็ชอบกไ็ด  ้ 
(1) การเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเก ีย่วกับการขายและการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน  
(2) การเพิม่ชนดิหน่วยลงทุนทีไ่มท่ าใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมอียู่เดมิดอ้ยลง  
(3) การเปลีย่นแปลงประเภทของทรัพยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนหรืออตัราส่วนการลงทุนทีส่อดคลอ้งกับนโยบายการ
ลงทุน  
(4) การค านวณและการประกาศมลูค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้คนืหน่วย
ลงทุน แลว้แต่กรณ ีตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยเรื่องการคานวณมลูคา่ทรัพยส์นิและมลูค่าหน่วย
ลงทุนซึง่ไดรั้บการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีเ่ก ีย่วขอ้ง
ก าหนด  

(5) กรณอี ืน่ใดนอกเหนอืจาก (1) (2) (3) และ (4)  
การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามวรรคหนึง่ตอ้งไม่มผีลกระทบอย่างมนียัส าคัญต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ท าใหผ้ลตอบแทน
และความเส ีย่งของกองทุนเปลีย่นแปลงไปอย่างมนีัยส าคัญ หรือเป็นประโยชนส์งูสุดตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง  
 
19.3 การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยใชว้ธิกีารขอมตผูิถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรือมตพิเิศษม ี
จ านวนไม่เกนิรอ้ยละ 55 หรือไมเ่กนิรอ้ยละ 80 หรือในกรณทีีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนดิหน่วยลงทุน หากปรากฏว่า
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มตเิสยีงขา้งมากหรือมตพิเิศษเม ือ่ค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนดิ มจี านวนไมเ่กนิรอ้ยละ 55 หรือไมเ่กนิรอ้ยละ 80 
บริษัทจัดการจะจัดส่งเอกสารหลักฐานเก ีย่วกับการขอมตแิละการนับมตไิปยังผูดู้แลผลประโยชน ์เพือ่ใหผู้ดู้แล
ผลประโยชนรั์บรองผลการนับมตนิัน้  
 
19.4 การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณดีงัต่อไปนี ้ใหถ้อืว่าส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบแกไ้ข
เพิม่เตมิโครงการในเรื่องดังกลา่ว  

(1) การแกไ้ขเพิม่เตมิซ ึง่มผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงไดรั้บประโยชนเ์พิม่ข ึน้ในกรณดีงัน ี ้ 
(ก) การลดมูลค่าขัน้ต ่าในการซือ้หน่วยลงทุน  
(ข) การเพิม่ช่องทางในการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน  
(ค) การเพิม่จ านวนผูส้นับสนนุการขายหรอืรับซือ้คนื  
(ง) การเพิม่ความถ ีข่องการสง่ค าสั่งซ ือ้ขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึง่ไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุน
รวมอย่างมนีัยส าคัญ  
(จ) การลดเวลาส่งค าสั่งซ ือ้ขายหน่วยลงทุนล่วงหนา้ก่อนมกีารเปิดใหข้ายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน  
(2) การแกไ้ขเพิม่เตมิทีต่อ้งด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญตัหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 
ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจแหง่กฎหมายดงักล่าว  
(3) การแกไ้ขเพิม่เตมิชือ่และรายละเอยีดอ ืน่ของบุคคลใหถู้กตอ้ง  
(4) การแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่เปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน ์เม ือ่ไดรั้บอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีเ่ก ีย่วขอ้งแลว้  

(5) การแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่ลดคา่ธรรมเนยีมหรือค่าใชจ่้ายของกองทุนรวมเปิด ใหเ้ป็นไปตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีเ่ก ีย่วขอ้งก าหนด  
 
19.5 ในการออกเสยีงลงคะแนน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนมคีะแนนเสยีงเท่าจ านวนหน่วยลงทุนทีถ่อือยู่และมใิหน้ับจ านวน
หน่วยลงทุนทีม่ลีักษณะใดลักษณะหนึง่ดังต่อไปนี ้ 
(1) หน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มในเรื่องทีข่อ
มตนิัน้  
(2) หน่วยลงทุนทัง้หมดทีม่ขีอ้จ ากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีงตามทีก่ าหนดในขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม   
(3) หน่วยลงทุนทัง้หมดของกองทุนรวมทีไ่ปลงทุนในหรือมไีวซ้ ึง่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ ืน่ทีบ่รษัิทจัดการกองทุน
รวมเดยีวกันเป็นผูรั้บผดิชอบในการด าเนนิการตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์

ว่าดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารเก ีย่วกับการลงทุนในหรือมไีวซ้ ึง่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ ืน่ทีบ่รษัิทจัดการ
เดยีวกันเป็นผูรั้บผดิชอบด าเนนิการ  
 
19.6 ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรือวธิกีารจัดการ บริษัทจัดการตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมาก เวน้แต่ในกรณดีงัต่อไปนี ้
ตอ้งไดรั้บมตพิเิศษ  
(1) การเปลีย่นแปลงประเภทหรอืนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมทีท่ าใหผ้ลตอบแทนและความเส ีย่งของกองทุนรวม
เปลีย่นแปลงอย่างมนีัยส าคญั  
(2) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอ ืน่  
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเส ีย่งและระดับความเส ีย่งของการลงทุน 
(risk spectrum) แตกต่างกนั  
(4) การรับช าระหนีด้ว้ยทรัพย์สนิอ ืน่แทนเงนิ  

(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนยีมหรือค่าใชจ่้ายเพิม่ข ึน้เกนิกว่าอัตรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนยีมหรือค่าใชจ่้ายเดมิตามทีร่ะบุ
ไวล้่าสุดในโครงการ  
(6) การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการประกนั ผูป้ระกนั สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบของผูป้ระกนั หรือการแกไ้ขเพิม่เตมิ
สัญญาประกันในเรือ่งใด ๆ  อันมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีผลประโยชน ์ 
 
19.7 บริษัทจัดการอาจแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทุนรวมได ้โดยถอืว่าไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ หรือ
ขอ้ก าหนดอ ืน่ในท านองเดยีวกนั ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะในกรณดีังต่อไปนี ้ 
(1) การแกไ้ขเพิม่เตมิซ ึง่มผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงไดรั้บประโยชนเ์พิม่ข ึน้  
(2) การแกไ้ขเพิม่เตมิทีต่อ้งด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญตัหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 
ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจแหง่กฎหมายดงักล่าว  
(3) การแกไ้ขเพิม่เตมิชือ่และรายละเอยีดอ ืน่ของบุคคลใหถู้กตอ้ง  
(4) การแกไ้ขเพิม่เตมิทีไ่ม่มผีลกระทบอย่างมนีัยส าคัญต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ไมท่ าใหผ้ลตอบแทนและความเส ีย่งของ

กองทุนเปลีย่นแปลงไปอย่างมนีัยส าคัญ หรือเป็นประโยชนส์ูงสดุต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง  
 
19.8 ในกรณทีีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนดิหน่วยลงทุน การขอมตผูิถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑเ์พิม่เตมิ
ดังต่อไปนีด้ว้ย  
(1) ในกรณทีีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนดิ โดยแต่ละชนดิไดรั้บผลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนไม่เท่ากัน ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมากหรือมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แต่
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กรณ ี 
(2) ในกรณทีีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณใีด ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมาก
หรือมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แต่กรณ  ี 
(3) ในกรณทีีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิใดชนดิหนึง่ ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมากหรือมตพิเิศษ
ของจ านวนหน่วยลงทุนแตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณ ี 
 

19.9 ในกรณทีีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนดิหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมตริายชนดิหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นบั
คะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนชนดินัน้ เวน้แต่เป็นกรณกีองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนดิหน่วย
ลงทุนและหน่วยลงทุนชนดิดังกล่าวมผูีถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวได ้
เต็มตามจ านวนทีถ่อือยู่  
ทัง้น ี ้หลักเกณฑเ์ก ีย่วกับขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและขอ้ยกเวน้ จะเป็นไปตามประกาศ และ/หรอื กฎหมายอ ืน่ๆ 
ทีเ่ก ีย่วขอ้ง และ/หรือประกาศทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  
   
19.10 ในกรณทีีม่กีารลงทุนในกองทุนรวมอ ืน่ภายใต ้บลจ. เดยีวกัน (Cross Investing Fund) มใิหก้องทุนรวมตน้ทาง
ลงมตใิหก้องทุนรวมปลายทาง อย่างไรก็ด ีในกรณทีีก่องทุนรวมปลายทางไมส่ามารถด าเนนิการเพือ่ขอมติได ้เน ือ่งจาก
ตดิขอ้จ ากัดหา้มมใิหก้องทุนรวมตน้ทางลงมตใิหก้องทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเหน็ชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได ้หากไดรั้บมตเิกนิก ึง่หน ึง่ของผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนทีเ่หลอื 
ยกเวน้กรณกีองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(กอง1) และกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน 

(Infrastructure fund) ใหก้องทุนรวมตน้ทางลงมตใิหก้องทุนรวมปลายทางไดส้งูสุดไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมปลายทาง 
 

หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมตดิังกล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดใน

ขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับริษัทจัดการกองทุนรวม ทัง้น ี ้การขอมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามที่

ก าหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แหง่พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 

20. ขอ้ก าหนดอืน่ ๆ  :  

20.1 การด ารงเงนิกองทุนของบรษัิทจัดการ  

ในกรณทีีบ่ริษัทจัดการไมส่ามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนตามนยัขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า

ดว้ยหลักเกณฑเ์ก ีย่วกบัการด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนและการท าประกันภัยความรับผดิของบรษัิทจัดการ บริษัท

จัดการจะเปลีย่นใหบ้ริษัทจัดการรายอ ืน่เขา้จัดการกองทุนรวมแทน ดว้ยวธิขีอรับความเหน็ชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิก ึง่

หนึง่ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันทีบ่รษัิทจัดการรูห้รอือาจรู ้

ถงึการไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนดังกล่าว ทัง้น ี ้หากมเีหตุจ าเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให ้

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษัิทจัดการรายใหม่ จะค านงึถงึ

ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณทีีม่คี่าใชจ่้ายเกดิข ึน้จากการเปลีย่นบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะ

เป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถด าเนนิการภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บริษัทจัดการจะ

ด าเนนิการเลกิกองทุนรวมต่อไป  

 

20.2 การรับผลประโยชนต์อบแทนเนือ่งจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอ ืน่ (Soft commission)  

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนต์อบแทนเพือ่กองทุนจากบุคคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อันเน ือ่งมาจากการใชบ้ริการของ

บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑด์งัต่อไปนี ้ 

(1) ผลประโยชนต์อบแทนทีรั่บไวน้ัน้ตอ้งเป็นทรัพยส์นิทีม่มีลูคา่ในทางเศรษฐกจิและตอ้งเก ีย่วกบับทบาทโดยตรงของ

ความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และ  

(2) ตอ้งไม่มพีฤตกิรรมทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าบรษัิทจัดการใชบ้ริการของบุคคลนัน้บ่อยครั้งเกนิความจ าเป็นเพือ่ใหก้องทุน

ไดรั้บประโยชนจ์ากบุคคลดังกลา่ว (Churning)  
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ในการจัดสรรผลประโยชนต์ามวรรคหนึง่ใหแ้กก่องทุนทีอ่ยู่ภายใตก้ารบริหารจัดการของบรษัิทจัดการ บริษัทตอ้งกระท า

ดว้ยความเป็นธรรมและค านงึถงึลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ทีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุนนัน้ดว้ย  

บริษัทจัดการไม่สามารถรับ Soft commission เพือ่ประโยชนข์องบรษัิทได ้เน ือ่งจากเป็นขอ้หา้มทีโ่ดยกฎและ โดย

วชิาชพีเป็นเรื่องทีไ่ม่พงึกระท า เวน้แต่เป็นการรับผลประโยชนท์ีผู่ใ้หบ้ริการจัดใหแ้ก่บรษัิทจัดการหรือพนักงานของ

บริษัทจัดการตามเทศกาลทีเ่ป็นประเพณนียิมตามแนวทางปฏบัิตทิีบ่ริษัทจัดการประกาศไวภ้ายในบรษัิท ซึง่ผูถ้อืหน่วย

ลงทุนอาจขอดูแนวทางนีไ้ดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

 

20.3 การกูย้ืมเงนิหรือการท าธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซือ้คนื  

บริษัทจัดการอาจกูย้มืเงนิหรอืท าธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซือ้คนืในนามกองทุนได ้โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ ์

เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ประกาศก าหนด ดังต่อไปนี ้ 

 

(1) กูย้ืมเงนิหรือท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืไดเ้ฉพาะมเีหตุจ าเป็นตอ้งเพือ่บรหิารสภาพคล่องของกองทุนเป็น

การช่ัวคราว  

(2) อัตราส่วนการกูย้ืมเงนิและการท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื ณ ส ิน้วันใด เม ือ่รวมกันแลว้ ตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 

10 ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุน เวน้แตก่ารเกนิอตัราส่วนดังกล่าวมไิดเ้กดิจากการกูย้มืเงนิหรือการท าธุรกรรม

การขายโดยมสีัญญาซือ้คนืเพิม่เตมิ  

(3) คู่สัญญาในการกูย้มืเงนิหรอืท าธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซือ้คนื ตอ้งเป็นผูล้งทุนสถาบันและไมเ่ป็นผูด้แูล

ผลประโยชนข์องกองทุนนัน้  

(4) การท าธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซือ้คนืในนามกองทุนดังกล่าวขา้งตน้ จะใชส้ัญญามาตรฐานตามทีก่ าหนด โดย

ศูนย์ซ ือ้ขายตราสารหนีไ้ทย หรือบริษัทหลักทรัพย ์เพือ่ธุรกจิหลักทรัพย์ จ ากัด (มหาชน) แลว้แต่กรณ ีหรือใชส้ญัญา

มาตรฐานตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรับ  

(5) ระยะเวลาการช าระหนีต้ามสัญญากูย้มืเงนิหรอืธุรกรรมการขายโดยมสีัญญาซือ้คนืตอ้งไมเ่กนิ 90 วัน  

 

20.4 การท าความรูจั้กตัวตนของลูกคา้ (Know Your Client: KYC) และการพสิูจนท์ราบลกูคา้ (Client Due Diligence : 

CDD)  

บริษัทจัดการและ/ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืทีบ่รษัิทจัดการแต่งตัง้ อาจพจิารณาขอขอ้มลู เอกสาร หลักฐาน 

เพิม่เตมิจากผูส้นใจสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุน หรือผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัผูล้งทุนตามค าจ ากดั

ความของกฎหมายหรือตามทีห่น่วยงานทีม่อี านาจก าหนด ทัง้ก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแลว้  

ทัง้น ีเ้พือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิของประเทศไทย และประเทศอ ืน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง หรอื

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามแนวทางปฏบัิต ิหรือการตคีวาม หรือการสัง่การของหน่วยงานผูม้อี านาจ ทัง้น ี ้บริษัทจัดการและ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืมหีนา้ทีต่อ้งท าความรูจั้กตัวตนของลูกคา้ (Know Your Client: KYC) และการพสิูจน ์

ทราบลูกคา้ (Client Due Diligence: CDD) โดยผูล้งทุน หรือผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนมหีนา้ทีแ่จง้การเปลีย่นแปลง

ขอ้มูลเก ีย่วกับการรูจั้กตัวตนของลูกคา้ (KYC) และการพสิูจนท์ราบลกูคา้ (CDD) ใหบ้ริษัทจัดการและ/หรือผูส้นับสนนุ

การขายหรือรับซือ้คนืทราบ โดยตามแนวทางปฏบัิตขิองกฎหมายทีเ่ก ีย่วขอ้งกับการฟอกเงนิดังกล่าว บริษัทจัดการ และ/

หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืจ าเป็นตอ้งด าเนนิการตามกฎหมายครอบคลุมทัง้การเปิดบัญชเีพือ่ใชบ้รกิารใหม่ 

การท าธุรกรรมของลูกคา้เดมิ และการทบทวนขอ้มูลลูกคา้ใหเ้ป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ รวมทัง้การด าเนนิการอ ืน่ๆ ตามที่

หน่วยงานผูม้อี านาจก าหนดแนวทาง  

 

20.5 การน าส่ง/ตอบรับ/เผยแพร่ ขอ้มูล ข่าวสาร รายงานตา่ง ๆ  ทีเ่ก ีย่วขอ้งการกองทุน และ/หรือจดหมายถงึ  
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ผูถ้อืหน่วยลงทุน  

เน ือ่งดว้ยกองทุนนีเ้ป็นกองทุนเปิดทีร่ะดมทุนจากนกัลงทุนในประเทศ บริษัทจัดการจงึอาจพจิารณาน าส่ง/เผยแพร่ 

ขอ้มูล ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ  ทีเ่ก ีย่วขอ้งกับกองทุน และ/หรือหนังสอืของบริษัทจัดการต่าง ๆ  ส าหรับผูล้งทุน/ ผูถ้อื

หน่วยลงทุนกลุ่มดังกลา่วทีร่ะบุสถานทีต่ดิต่อในประเทศ ทัง้น ีไ้ม่รวมถงึผูล้งทุน/ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีน่อกเหนอืจากระบุไว ้

ขา้งตน้ รวมถงึผูล้งทุน/ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่กีารเปลีย่นแปลงสถานทีต่ดิต่อใหม่เป็นสถานทีต่ดิต่อในต่างประเทศ เวน้แต่

บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ ืน่ ทัง้น ี ้เพือ่ความอ านวยความสะดวก เพือ่ลดระยะเวลาและค่าใชจ่้ายการน าส่ง และ/

หรือค่าใชจ่้ายอ ืน่ใดในลักษณะท านองเดยีวกันน ี ้อน ึง่ บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่น/แกไ้ขเพิม่เตมิ

เก ีย่วกับรูปแบบ วธิกีารน าสง่ เผยแพร่ รวมถงึอาจจัดใหม้รูีปแบบการตอบรับขอ้มลูอ ืน่ๆ (ถา้ม)ี เช่น ผ่านระบบ

อเิล็คทรอนคิสต์า่ง ๆ  เป็นตน้ โดยถอืว่าไดรั้บความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ โดยในการด าเนนิการดังกล่าว บริษัท

จัดการไดค้ านงึถงึประโยชนข์องกองทุนรวมและผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นส าคญั  

อนึง่ ในการน าส่งจดหมาย/หนังสอืถงึผูถ้อืลงทุน อาท ิกรณแีกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ การขอมต ิการเลกิโครงการกองทุน

รวม โดยบริษัทจัดการจะด าเนนิการโดยเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด และ/หรือ

ประกาศทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  

 

20.6 ขอ้ก าหนดเก ีย่วกับ FATCA และกฎหมายภาษตี่างประเทศในลกัษณะเดยีวกัน  

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดอ้อกกฎหมายทีเ่รยีกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ต่อไปจะ

เรียกว่า FATCA) โดยมผีลบังคับใชวั้นที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวก าหนดใหส้ถาบันการเงนิ ที่

ไม่ใช่สัญชาตอิเมรกิันนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอ้มูลเก ีย่วกบับัญชี

ของบุคคลทีอ่ยู่ในบังคับตอ้งเสยีภาษใีหก้บัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ ึง่รวมถงึบุคคลธรรมดา/นติบุิคคล สัญชาตอิเมริกนั ผู ้

ซ ึง่มถี ิน่ทีอ่ยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซ้ ึง่มถี ิน่ทีอ่ยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซ ึง่เปิดหรือมไีวก้ับ FFI นัน้ นอกจากนียั้ง

ปรากฏดว้ยว่าในปัจจุบันมรัีฐบาลในหลายประเทศก าลังด าเนนิการออกกฎหมายทีม่ขีอ้ก าหนดและหลักเกณฑใ์นลักษณะ

ทีค่ลา้ยคลงึกับ FATCA (ซึง่ต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกลา่วว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่ก ีย่วขอ้ง”)  

 

กองทุนรวมและบรษัิทจัดการถอืว่าเป็น FFI ตามบทนยิามของ FATCA ซึง่ถูกก าหนดใหต้อ้งเขา้ผูกพันตนกับหน่วยงาน

สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมหีนา้ทีต่อ้งรายงานขอ้มลูและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคลสญัชาตอิเมริกนั

และบุคคลทีม่ลีักษณะตามหลักเกณฑท์ี ่FATCA ก าหนด หนา้ทีใ่นการตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้เพือ่หาความสมัพันธข์อง

ลูกคา้กับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถงึหนา้ทีใ่นการก าหนดใหลู้กคา้บางประเภทตอ้งจัดท าเอกสารยนืยันตนตาม

หลักเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้  

 

ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไมเ่ขา้ผูกพันตนเพือ่ปฏบัิตติามหลักเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคอื ม ี

สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะไดรั้บผลกระทบ ทีส่ าคัญ

ในสองกรณ ีคอื  

(1) ตอ้งถูกหกัเงนิในอัตรา 30 % ของเงนิทีก่องทุนรวมจะไดรั้บจากรายได ้ผลประโยชนห์รือเงนิจากการขายทรัพยส์นิ

ทางการเงนิในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงนิลงทุนทางตรง) ซ ึง่จะเริ่มตน้ตัง้แต่วันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป 

และเงนิลงทุนทางออ้มในทรัพยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิ

ลงทุนกับสถาบันการเงนิอ ืน่ๆ นอกประเทศสหรัฐอเมรกิา ซ ึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA 

ก าหนดใหส้ถาบันการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิาและ FFI ทีเ่ขา้ร่วมผูกพันตนตามขอ้ก าหนดของ FATCA (ซึง่รวมถงึ

ธนาคารและสถาบันการเงนิในประเทศไทย ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ ผูส้นับสนนุการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน) มหีนา้ที่

ด าเนนิการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายดังกล่าวก่อนช าระใหก้บักองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI  
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(2) ธนาคารและสถาบันการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูดู้แลผลประโยชน ์ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ และ

ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีเ่ขา้ร่วมผูกพันตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรือระงับการ ท า

ธุรกรรมทางการเงนิหรอืยุตคิวามสัมพันธท์างธุรกจิกับกองทุนรวมหรือบรษัิทจัดการ ซ ึง่อาจท าใหก้องทุนรวม ไม่สามารถ

ด าเนนิการลงทุนต่อไปได ้และ/หรือด าเนนิการลงทุนไดอ้ย่างไม่มปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจท าให ้ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่

สามารถท ารายการผ่านทางผูส้นบัสนนุการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุนไดอ้กีต่อไป  

 

เพือ่มใิหบ้ริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรั้บผลกระทบในการด าเนนิงานรวมทัง้เพือ่เป็นการรักษาประโยชนข์อง  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จงึเขา้ผูกพันตนเพือ่ปฏบัิตติามหลักเกณฑ ์

และขอ้ก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่ก ีย่วขอ้ง และเพือ่ใหบ้รษัิทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏบัิตติามภาระ

ผูกพันภายใตข้อ้ก าหนดและหลักเกณฑข์องกฎหมายตา่งประเทศทีเ่ก ีย่วขอ้งได ้บริษัทจัดการและกองทุนรวม(ซึง่รวมทัง้

ผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้งกับการปฏบัิตงิานของกองทุน เช่น ผูดู้แลผลประโยชน ์ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ และผูส้นบัสนุนการขายและรับซือ้

คนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการด าเนนิการดังน ี ้ 

(1) รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมาย

ต่างประเทศทีเ่ก ีย่วขอ้งก าหนด) ใหค้ ายนิยอมบรษัิทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการน าสง่ขอ้มลู (เช่น ชือ่ ทีอ่ยู่ 

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษขีองสหรัฐอเมรกิา จ านวนและมลูคา่หน่วยลงทุนคงเหลอื จ านวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรือ

เงนิปันผลทีไ่ดรั้บ เป็นตน้) ทีม่อียู่ในบัญชทัีง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้กบับริษัทจัดการ ใหก้ับหน่วยงานของรัฐทัง้ใน

และต่างประเทศ ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่ก ีย่วขอ้ง  

(2) รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน าส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรือค ายนิยอม เพิม่เตมิ เพือ่ยืนยันหรอืพสิจูนท์ราบ  

ความเก ีย่วขอ้งกับประเทศสหรัฐอเมรกิา เช่น หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสัญชาตอิเมรกิันหรอืการใหข้อ้มลูตามหวัขอ้ที่

ก าหนดไวใ้นแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิา หรือการแจง้ปรับปรุงขอ้มลูเม ือ่ขอ้มูลทีเ่คยให ้

ไวม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นตน้ รวมถงึน าส่งหลักฐานเพือ่ยนืยันการเขา้ร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่

เก ีย่วขอ้ง (ในกรณทีีเ่ป็นลูกคา้สถาบันการเงนิ) ทัง้น ี ้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดังกลา่ว  

(3) ด าเนนิการอ ืน่ใดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่ก ีย่วขอ้ง  

 

เพือ่เป็นการป้องกันและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิต่อกองทุนหรือผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพือ่ใหก้องทุนหรือ   

ผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมไดรั้บประโยชนเ์พิม่ข ึน้หากมกีารด าเนนิการทีส่อดคลอ้งกับกฎหมายต่างประเทศทีเ่ก ีย่วขอ้ง

ขา้งตน้ ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการด าเนนิการหรือไมแ่สดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการ

ก าหนด บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการด าเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่หรือหลายอย่างดังต่อไปนีต้ามความจ าเป็นและ

ความเหมาะสม โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกลา่วรับทราบการด าเนนิการตามทีบ่รษัิทจัดการแจง้น ีแ้ลว้ และ/หรอืได ้

ด าเนนิการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นค าขอเปิดบัญช ี 

(1) ไม่รับค าสั่งซ ือ้/ สับเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าว  

(2) ระงับหรือหยุดใหบ้ริการ และด าเนนิการคนืเงนิลงทุนตามมูลคา่หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกลา่ว  

(3) ด าเนนิการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรือเงนิทีช่ าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหนว่ย

ลงทุนรายนัน้ได ้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่ก ีย่วขอ้ง ทัง้น ี ้ตอ้งไม่ขัดกับ

กฎหมายของประเทศไทย  

(4) ด าเนนิการอ ืน่ใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท าใหก้องทุนหรือผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมไดรั้บประโยชน์

เพิม่ข ึน้ หากมกีารด าเนนิการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่ก ีย่วขอ้งขา้งตน้  

 

การด าเนนิการดังกล่าวถอืเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชนข์องกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพือ่
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หลกีเลีย่งมใิหบ้ริษัทจัดการและกองทุนมกีารด าเนนิการทีไ่ม่สอดคลอ้งขอ้บังคับของ FATCA และกฎหมายตา่งประเทศที่

เก ีย่วขอ้งอันจะท าใหก้องทุนอาจตอ้งถกูหกั ณ ทีจ่่าย หรือถูกปิดบัญชธีนาคารตามทีก่ล่าวแลว้ขา้งตน้ ซ ึง่ในทางปฏบัิต ิ

บริษัทจัดการจะเลอืกด าเนนิการเฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรัฐอเมรกิา(หรือเป็นบุคคล

ตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่ก ีย่วขอ้งก าหนด)เท่านัน้  

 

ทัง้น ี ้ในกรณทีีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดเพือ่รองรับการด าเนนิการตามทีบ่ริษัทจัดการไดส้งวนสทิธไิว ้

ขา้งตน้ บริษัทจัดการ(รวมถงึผูท้ีเ่ก ีย่วขอ้ง) จะด าเนนิการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าสง่

ขอ้มูลของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือด าเนนิการอ ืน่ใดทีร่าชการก าหนด โดยไมจ่ าเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้อื

หน่วยลงทุน  

 

20.7 การควบรวมกองทุน  

20.7.1 บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะด าเนนิการเพือ่ควบรวมกองทุนนีก้ับกองทุนรวมอ ืน่ทีอ่ยุ่ภายใตก้ารจัดการของ

บริษัทจัดการ โดยบรษัิทจัดการจะพจิารณาถงึผลกระทบทีเ่กดิข ึน้ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของแตล่ะกองทุนดว้ยความเป็น

ธรรม  

 

20.7.2 กองทุนรวมนีอ้าจควบรวมกบัองทุนรวมอ ืน่ทีอ่ยุ่ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการได ้เม ือ่ไดรั้บมตขิองผูถ้อื

หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี ้ 

(1) กรณกีารควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเส ีย่งและระดับความเส ีย่งของการลงทุน 

(risk spectrum) เดยีวกัน บริษัทจัดการจะตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน

รวมดังกล่าว  

(2) กรณกีารควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเส ีย่งและระดับความเส ีย่งของการลงทุน 

(risk spectrum) แตกต่างกนั บริษัทจัดการจะตอ้งไดรั้บมตพิเิศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวม

ดังกล่าว  

การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรคหนึง่ บริษัทจัดการจะก าหนดรายละเอยีดของโครงการและขอ้ผูกพันใหม ่หรือ

แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการและขอ้ผูกพันทีรั่บโอน (ถา้ม)ี พรอ้มทัง้ขอมตผูิถ้อืหน่วยลงทุนเพือ่เลกิกองทุนรวมเดมิหรือ

กองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกันดว้ย  

ในการรวมกองทุนรวมปิดกบักองทุนรวมปิด หรือกองทุนรวมปิดกบักองทุนรวมเปิด หากมผีลใหก้องทุนรวมทีรั่บโอนเป็น

กองทุนรวมเปิด ใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมขอมตผูิถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีรั่บโอนดงักล่าวเพือ่เปลีย่นสภาพ

กองทุนรวมจากกองทุนรวมปิดเป็นกองทุนรวมเปิดดว้ย และหากไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑใ์นวรรค

หนึง่ ใหถ้อืว่าไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการเปลีย่นสภาพกองทุนรวมตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทีเ่ก ีย่วขอ้ง แลว้  

 

20.7.3 การขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม ขอ้ 20.7.2 บริษัทจัดการจะส่งหนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอมตติาม

หลักเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการขอมตผูิถ้อื

หน่วยลงทุนและการจัดประชุม  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยเปิดเผยขอ้มูลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนควรทราบเก ีย่วกับการควบรวมกองทุนรวมอย่าง

นอ้ยดังต่อไปนี ้ 

(1) สถานะการลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนทีเ่ป็นปัจจุบันก่อนการขอมตคิวบรวมกองทุนรวม ซึง่แสดง

รายละเอยีดเป็นรายหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอ ืน่ โดยระบุประเภท ชือ่ จ านวน อัตราผลตอบแทน (ถา้ม)ี มูลค่ายุตธิรรม
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ของหลักทรัพย์ตามแนวปฏบัิตทิางการบัญชว่ีาดว้ยการบัญชสี าหรับกจิการทีด่ าเนนิธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุนตามที่

สมาคมก าหนดโดยไดรั้บความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ณ 

วันท าการสุดทา้ยของสัปดาหล่์าสดุ และผลการด าเนนิงานล่าสุดของกองทุนรวม  

(2) สรุปประเด็นเปรียบเทยีบสาระส าคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวม และลักษณะทีจ่ะ

เปลีย่นแปลงเม ือ่มกีารควบรวมกองทุนรวมแลว้ โดยตอ้งมรีายละเอยีดเก ีย่วกับประเภทและวัตถปุระสงคข์องโครงการ 

นโยบายการลงทุน และค่าใชจ่้ายทีเ่รียกเกบ็จากผูซ้ ือ้หรือผูถ้อืหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็นอย่างนอ้ย  

(3) ขัน้ตอน สาระส าคัญของการด าเนนิการในแต่ละขัน้ตอน และก าหนดเวลาในการควบรวมกองทุนรวม  

(4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวม  

(5) รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวม ประมาณการฐานะการเงนิของกองทุนรวมใหม่

หรือกองทุนรวมทีรั่บโอน  

(6) การด าเนนิการเก ีย่วกับการจ่ายเงนิปันผล (ถา้ม)ี ก่อนการควบรวมกองทุนรวม และนโยบายการจ่ายเงนิปันผล

ภายหลังการควบรวมกองทุนรวม (ถา้ม)ี  

(7) ค่าใชจ่้ายในการควบรวมกองทุนรวมทีจ่ะเรียกเก็บจากผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม (ถา้ม)ี เช่น ค่าใชจ่้ายในการ

ช าระบัญช ีเป็นตน้  

(8) ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลังจากมกีารควบรวมกองทุนรวม เช่น ค่าใชจ่้าย ความเส ีย่ง หรือสทิธปิระโยชนข์องผูถ้อืหน่วย

ลงทุน เป็นตน้ ทัง้น ี ้ตอ้งไม่มลีักษณะทีเ่กนิความจรงิ  

 

 

20.7.4 ในช่วงระยะเวลานบัแตวั่นส่งหนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอมตเิพือ่ควบรวมกองทุนรวมถงึวันทีม่กีารควบรวม

กองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจไมข่ายหน่วยลงทุนตามค าสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวม

กองทุนรวมทีไ่ดรั้บไวแ้ลว้  

หรืออาจหยุดรับค าสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได ้โดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกล่าวไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ 

สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแหง่ของบรษัิทจัดการกองทุนรวมและผูส้นบัสนนุการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(ถา้ม)ี  

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึง่ บริษัทจัดการจะจัดท ารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวันท าการสดุทา้ยของแต่ละ

สัปดาหข์องกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมและจัดใหม้รีายงานดังกล่าวไว ้ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุน

ขา้งตน้เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได ้และจัดส าเนาใหเ้ม ือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

 

20.8 กองทุนรวมอาจเขา้ท าสัญญากับบุคคลทีเ่ก ีย่วขอ้งได ้ทัง้น ี ้หากบริษัทจัดการเขา้ท าสัญญากบับุคคลบุคคลที่

เก ีย่วขอ้งบริษัทจัดการจะด าเนนิการตามทีส่ านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด  

 

20.9 บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการการกองทุน โดยขอรับความเหน็ชอบการแกไ้ข

เพิม่เตมิโครงการดังกล่าวจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถอืว่าไดรั้บความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ ทัง้น ี ้

การแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการกองทุนดังกล่าวมวัีตถุประสงคเ์พือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑท์ี่

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

 

20.10 เวน้แต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ ืน่ บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รับเปิดบัญชกีองทุน เพือ่เป็นลูกคา้

ในความดูแลของบริษัทจัดการเพิม่เตมิ ตัง้แต่วันท าการทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยการไมรั่บเปิด

บัญชกีองทุนขา้งตน้ ในหนังสอืชีช้วน หรือผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ หรือตดิประกาศทีส่ านักงานผูส้นับสนุนการขาย
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หรือรับซือ้คนื และ/หรือ ตามวธิกีารอ ืน่ใดทีบ่ริษัทจัดการก าหนด ทัง้น ีผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดเ้ปิดบัญชกีองทุนไวก้บับรษัิท

จัดการก่อนหนา้วันทีบ่รษัิทจัดการไม่รับเปิดบัญชกีองทุนเพิม่เตมิ สามารถท าธุรกรรมกบับรษัิทจัดการไดต้ามปกต ิ 

 

20.11 ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มภูีมลิ าเนาในประเทศไทยและไมไ่ดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอ ืน่ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ

อา้งองิทีอ่ยู่ของบรษัิทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมลิ าเนาเพือ่การวางทรัพยใ์นกรณทีีต่อ้งมกีารวางทรัพย ์ 

 

20.12 ขอ้มูลเพิม่เตมิส าหรับหน่วยลงทุนควบคูก่รมธรรมห์รอืกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทุน (Unit-Linked Life 

Policy)  

 

บริษัทจัดการ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะใหบ้รกิารทีเ่ก ีย่วขอ้งกับกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) 

ในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะแจง้และ/หรือประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้กอ่นการเริ่มใหบ้ริการ โดยจัดให ้

มขีอ้ความดังกล่าวทีส่ านกังานของบรษัิทจัดการ หรือ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรือผ่านเว็บไซต์

ของบริษัทจัดการ  

 

บริษัทประกันชวีติอาจจะใชว้ธิกีารซือ้ขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุน (omnibus account)  

 

ผูล้งทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนีค้วบกรมธรรมป์ระกันชวีติ หรือทีเ่รียกว่ากรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทุน

ไดภ้ายหลังการเสนอขายครัง้แรก โดยตดิต่อกบับรษัิทประกนัชวีติ หรือ ตัวแทนหรือนายหนา้ประกนัชวีติทีบ่รษัิทประกนั

ชวีติก าหนด ทัง้น ี ้การซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติอาจมขีอ้ก าหนด และวธิปีฏบัิตทิีแ่ตกตา่งไปจากการ

ซือ้ขายกองทุนเพยีงอย่างเดยีว ผูล้งทุนทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทุนจงึควรศกึษารายละเอยีดในเอกสาร

ประกอบการขายของกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทุนก่อนตัดสนิใจ  

 

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะยกเลกิการใหบ้รกิารทีเ่ก ีย่วขอ้งกับกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทุน (Unit-Linked Life 

Policy) หรือแกไ้ขเปลีย่นแปลงเงือ่นไขรายละเอยีด โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการจัดการกองทุนรวมและถอืว่า

ไดรั้บความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงแลว้ ทัง้น ี ้บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้อย่าง

นอ้ย 30 วัน โดยตดิประกาศ ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการและบรษัิทประกันชวีติ หรือในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  

 

ขอ้ก าหนดเก ีย่วกับการซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติม ีดังน ี ้ 

 

(1) มูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งซ ือ้หน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ต ่าของการขายคนืหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชี

ขัน้ต ่า และจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่า:  

เน ือ่งจากแบบประกนัชวีติควบการลงทุน มสี่วนทีเ่ก ีย่วขอ้งกรมธรรมป์ระกัน ทีผู่ล้งทุนสามารถใชส้ทิธติามกรมธรรมป์ระกนั

ได ้เช่น การเวนคนืกรมธรรม ์และมสีทิธใินการสั่งซ ือ้หน่วยลงทุน เลอืกสัดสว่นการลงทุนแตล่ะกองทุน การขอสับเปลีย่น

กองทุนระหว่างสัญญา ซึง่แบบประกันชวีติควบการลงทุนนีม้คี่าใชจ่้ายทีเ่ก ีย่วขอ้งกับกรมธรรมป์ระกนัชวีติ เช่น ค่าการ

ประกันภัย เป็นตน้ ดังนัน้ การสัง่ซ ือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติจงึมขีอ้ก าหนดในเรือ่งมลูค่าขัน้ต ่าของการ

สั่งซ ือ้หน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ต า่ของการสัง่ขายคนื จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื มูลค่าหน่วยลงทุน

คงเหลอืในบัญชขีัน้ต ่า และจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชขีัน้ต า่ ซ ึง่อาจแตกต่างจากการซือ้ขายหน่วยลงทุนเพยีง

อย่างเดยีว ผูล้งทุนทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทุนสามารถศกึษาขอ้ก าหนดดงักล่าวได ้ตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้น

กรมธรรม ์และ/หรอื เอกสารประกอบการขายทีจั่ดท าโดยบรษัิทประกันชวีติ  
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(2) การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ :  

ผูล้งทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทุนผ่านบรษัิทประกันชวีติ หรือ

ตัวแทนหรือนายหนา้ประกนัทีไ่ดรั้บอนญุาตเสนอขายแบบประกันควบการลงทุนทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนด โดยสามารถ

ช าระเป็นเงนิสด แคชเชยีรเ์ช็ค หรือเช็คสว่นบุคคล ทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นเขตหกับัญชเีดยีวกันกับธนาคารทีบ่รษัิท

ประกันชวีติก าหนด หรือวธิอี ืน่ทีบ่รษัิทประกนัชวีติก าหนด ทัง้น ี ้บริษัทประกนัชวีติอาจก าหนดมูลค่าขัน้ต ่าในการสั่งซ ือ้

หน่วยลงทุน วันและเวลาท าการในการสั่งซ ือ้หน่วยลงทุน วธิกีารในการสั่งซ ือ้ วธิกีารช าระเงนิเพิม่เตมิ ตามทีร่ะบุไวใ้น

กรมธรรมป์ระกันชวีติ และ/หรือเอกสารการเสนอขายทีผู่ล้งทุนไดรั้บจากบรษัิทประกันชวีติ โดยระยะเวลาในการสั่งซ ือ้

จะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นโครงการกองทุน โดยค าสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนจะม ี

ผลเม ือ่บริษัทจัดการไดรั้บเอกสารและไดรั้บช าระเงนิครบถว้นจากบริษัทประกนัชวีติแลว้ และเม ือ่รายการสัง่ซ ือ้หน่วย

ลงทุนนเสร็จส ิน้สมบูรณแ์ลว้ ผูส้ั่งซ ือ้หน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพกิถอนรายการสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนไดไ้ม่ว่ากรณใีดทัง้ส ิน้ 

เวน้แต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอ ืน่ ทัง้น ี ้ในกรณขีองการสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ  

 

บริษัทจัดการ หรือบรษัิทประกันชวีติอาจปฏเิสธค าสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนของผูล้งทุนทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการ

ลงทุน หากพบว่าค าสั่งดังกล่าวหรือผูล้งทุนเป็นบุคคลทีอ่าจเขา้ข่ายลักษณะการกระท าผดิการท าธุรกรรมฟอกเงนิ หรือ

การก่อการรา้ย ตามกฎหมายทีเ่ก ีย่วขอ้งการฟอกเงนิและการสนับสนนุการกอ่การรา้ย หรือผูล้งทุนเขา้เงือ่นไขเป็นบุคคล

ทีบ่ริษัทประกันชวีติมขีอ้สงวนสทิธใินการพจิารณารับประกัน  

 

(3) การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

(3.1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนลงทุนผ่าน

บริษัทประกันชวีติ ทัง้น ี ้บริษัทประกนัชวีติอาจก าหนดมูลค่าขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน และเงือ่นไขในการขายคนื

หน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคนืหน่วยลงทุน ตลอดจนวธิกีารน าสง่เงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิตามทีร่ะบุไว ้

ในกรมธรรมป์ระกันชวีติและ/หรือเอกสารการเสนอขายทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดรั้บจากบริษัทประกนัชวีติ โดยระยะเวลาการ

ขายคนืจะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นโครงการกองทุน และค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนจะมผีลสมบูรณเ์ม ือ่

บริษัทจัดการไดรั้บเอกสารหลักฐานครบถว้น และเม ือ่รายการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้เสร็จส ิน้สมบูรณแ์ลว้ ผูส้ั่งซ ือ้

หน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพกิถอนค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนไดไ้มว่่ากรณใีดทัง้ส ิน้ เวน้แต่บรษัิทจัดการจะอนุญาตเป็น

อย่างอ ืน่  

 

ทัง้น ี ้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุน สามารถขายคนืหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจ านวนหน่วยลงทุนหรอื

วธิอี ืน่ใดทีบ่ริษัทประกันชวีติก าหนด โดยใชแ้บบฟอรม์ของบรษัิทประกันชวีติ ระบุจ านวนขัน้ต ่า ตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้น

กรมธรรม ์ส าหรับผูล้งทุนทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะช าระเงนิ

ค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหก้ับบรษัิทประกันชวีติ ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันค านวณมลูค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วย

ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยมใิหน้ับรวมวันหยุดท าการในตา่งประเทศของผูป้ระกอบ

ธุรกจิการจัดการกองทุนตา่งประเทศทีม่ลีักษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจัดการกองทุนรวม ทัง้น ี ้เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทประกนัชวีติมหีนา้ทีต่อ้งช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บจาก

บริษัทจัดการใหก้บัผูล้งทุนทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติภายใน 5 วันท าการนบัแตวั่นค านวณมูลค่าทรัพย์สนิสทุธ ิมูลค่า

หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยมใิหน้ับรวมวันหยุดท าการในต่างประเทศของผู ้

ประกอบธุรกจิการจัดการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีักษณะในท านองเดยีวกับธรุกจิการจัดการกองทุนรวม หรือเป็นไปตาม

เกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่
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เก ีย่วขอ้ง ประกาศก าหนด หรือทีเ่หน็ชอบใหด้ าเนนิการเป็นอย่างอ ืน่ได ้โดยมวีธิกีารช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนซึง่

เป็นไปตามทีบ่ริษัทประกันชวีติก าหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทุน  

 

(3.2) การรับซือ้คนืหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิบริษัทประกนัชวีติจะสง่ค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนอัตโนมตัเิป็นประจ าทุกเดอืน

เพือ่น าค่าขายคนืหน่วยลงทุนมาช าระค่าการประกนัภัย ค่าใชจ่้ายในการด าเนนิการ และค่าธรรมเนยีมในการบรหิาร

กรมธรรม ์หรือค่าธรรมเนยีมอ ืน่ใด ตามอตัราทีก่ าหนดในกรมธรรม ์ซ ึง่มูลค่าในการขายคนือาจต า่กว่ามลูค่าขัน้ต ่าที่

ก าหนดในโครงการ โดยบริษัทประกนัชวีติจะสรุปค่าใชจ่้ายดังกล่าวและจัดสง่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกัน

ชวีติควบการลงทุนเป็นรายปี ทัง้น ีผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทุนสามารถตรวจสอบคา่ใชจ่้าย

ล่าสุดตามช่องทางทีบ่ริษัทประกันชวีติก าหนด  

 

(4) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน :  

กรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทุนสัง่ซ ือ้/ขายคนืหน่วยลงทุน กรมธรรมป์ระกันชวีติควบ

การลงทุน บริษัทจัดการหรือนายทะเบยีนจะเป็นผูอ้อกเอกสารรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้กบ่ริษัทประกนัชวีติ และ

บริษัทประกันชวีติจะเป็นผูอ้อกใบยนืยันการสั่งซ ือ้/ขายคนืหน่วยลงทุนใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติ

ควบการลงทุน ภายใน 15 วันท าการ นับตัง้แตวั่นถัดจากวันสั่งซ ือ้/ขายคนืหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามทีบ่รษัิทประกนั

ชวีติก าหนดทัง้น ี ้บริษัทจัดการหรือนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมอ่อกเอกสารรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหก้บัผูถ้อื

หน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทุนโดยตรง  

 

(5) การสับเปลีย่นหน่วยลงทุน :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทุนสามารถสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบรษัิทประกนั

ชวีติ ตามจ านวนขัน้ต ่าจ านวนเงนิคงเหลอืขัน้ต ่า และเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม ์โดยสง่ค าสั่งตามแบบฟอรม์ทีบ่ริษัท

ประกันชวีติก าหนด  

 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทุนสามารถสับเปลีย่นหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติ

ควบการลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติตามทีบ่ริษัทประกนัชวีติก าหนดไวเ้ท่านัน้ โดยตอ้งเป็นการ

ท ารายการผ่านบรษัิทประกันชวีติ การสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถงึ การทีบ่รษัิทประกันชวีติขายคนื

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึง่ (กองทุนเปิดตน้ทาง) เพือ่ซ ือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอกีกองหนึง่ (กองทุนเปิด

ปลายทาง) ใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทุนตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชวีติ และเอกสารการเสนอขายกรมธรรม ์โดย

บริษัทประกันชวีติจะเป็นผูด้ าเนนิการน าเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตน้ทาง ซึง่ไดห้กัค่าธรรมเนยีมการขายคนื

หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เพือ่น าไปช าระค่าซ ือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือด าเนนิการอ ืน่ใดเพือ่ใหเ้กดิรายการ

ดังกล่าวใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทุน  

 

ทัง้น ี ้การด าเนนิการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรม ์ซ ึง่ก าหนดโดยบรษัิทประกันชวีติ ม ี3 รูปแบบสรุปไดด้ังน ี ้ 

(1) การสับเปลีย่นกองทุน คอื การสบัเปลีย่นจากกองทุนเปิดตน้ทางกองหนึง่หรือหลายกองทุนไปกองทุนเปิดปลายทาง

กองหนึง่หรือหลายกองทุนตามความประสงคข์องผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นครั้งคราว  

(2) การสับเปลีย่นกองทุนอตัโนมตั ิคอื การสบัเปลีย่นกองทุนเป็นประจ าตามค าสั่งทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุใหม้กีารขาย

หน่วยลงทุนกองทุนเปิดตน้ทางกองหนึง่เพือ่ไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอกีกองหนึง่หรือหลายกองทุนตามเงือ่นไข

ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแสดงความประสงค ์ 

(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอตัโนมัต ิคอื การสับเปลีย่นกองทุนโดยอัตโนมัตติามค าสั่งในแบบฟอรม์ทีบ่ริษัทประกนัชวีติ
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ก าหนด ใหม้สีัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค ์ทัง้น ี ้รูปแบบ และเงือ่นไขในการ

สับเปลีย่นหน่วยลงทุนขา้งตน้เป็นไปตามทีก่ าหนดในกรมธรรม ์และเอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรมป์ระกนัชวีติ

ควบการลงทุน ซึง่อาจเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบับรษัิทประกันชวีติแต่ละแหง่ ซ ึง่จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ โดยถอืว่า

ไดรั้บความเหน็ชอบจาก ผูถ้อืหน่วยลงทุนและ/หรือผูล้งทุนทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทุนแลว้  

 

บริษัทประกันชวีติอาจระงับการสับเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนเป็นการช่ัวคราว และ/หรือถาวร ในกรณทีีบ่ริษัทประกนัชวีติ

เหน็ว่าไม่เป็นประโยชนห์รอืมผีลกระทบในทางลบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกรณทีีจ่ านวนทีข่ายคนืหน่วยลงทุนตน้ทางต ่า

กว่าจ านวนขัน้ต ่าทีบ่ริษัทประกันชวีติก าหนดในการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน  

 

บริษัทประกันชวีติจะเป็นผูจั้ดสง่ใบยนืยันการท ารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 15 วันท าการ 

นับแต่วันทีไ่ดด้ าเนนิการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามทีบ่ริษัทประกนัชวีติก าหนด ส าหรับกรณกีารสับเปลีย่น

หน่วยลงทุนอัตโนมัต ิและการปรับสัดสว่นลงทุนอตัโนมัต ิบริษัทประกนัชวีติจะจัดสง่รายงานยนืยันการรับค าสัง่ครัง้แรก 

และ/หรือสรุปในรายงานแสดงฐานะการเงนิเป็นรายปี ภายใตเ้งือ่นไขทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนด ทัง้น ีผู้ถ้อืหน่วยลงทุน

ภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทุนสามารถสอบถามขอ้มลูไดต้ามช่องทางทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนด  

 

(6) การจัดส่งเอกสารใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทุน:  

(6.1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนแรก รายงานประจ าปี หรือเอกสารอ ืน่ใด ซึง่บริษัทจัดการ

จัดส่งใหก้ับบริษัทประกนัชวีติ หรือบรษัิทจัดการไดเ้ผยแพร่รายงานหรือเอกสารอ ืน่ดงักล่าวบนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ

เพือ่ใหบ้ริษัทประกนัชวีติเขา้ถงึขอ้มลูนัน้ได ้และบรษัิทประกันชวีติจะด าเนนิการจัดส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใต ้

กรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทุนตอ่ไป  

 

(6.2) รายงานแสดงฐานะการเงนิของผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทุน บริษัทประกันชวีติจะ

จัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทัง้น ี ้ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบการ

ลงทุนสามารถตรวจสอบสถานะการเงนิดังกล่าวตามช่องทางทีบ่รษัิทประกนัชวีติก าหนด หรือรอ้งขอรายงานแสดงฐานะ

การเงนิเพิม่เตมิจากบรษัิทประกันชวีติไดต้ามเงือ่นไขทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนด  

 

ทัง้น ี ้บริษัทจัดการหรอืนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมจั่ดส่งเอกสารดังกล่าวขา้งตน้ใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใต ้

กรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทุนโดยตรง  

 

(7) สทิธปิระโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทุนมสีทิธปิระโยชนท์ีแ่ตกต่างจากผูถ้อืหน่วยลงทุนปกตทิีซ่ ือ้

หน่วยลงทุนของกองทุนนีเ้พยีงอย่างเดยีว ทัง้น ีข้ ึน้อยู่กับเงือ่นไขทีบ่รษัิทจัดการ และบรษัิทประกนัชวีติก าหนด ดังน ี ้ 

(7.1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทุนไมม่สีทิธโิอนเปลีย่นมอืหน่วยลงทุนไมว่่ากรณใีดทัง้ส ิน้  

(7.2) ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทุนไมม่สีทิธนิ าหน่วยลงทุนไปจ าน าเป็นหลักประกัน  

(7.3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธใินฐานะผูเ้อาประกนัภัยในการยกเลกิการท ากรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทุนภายใน

ระยะเวลา 15 วันหลังจากวันทีไ่ดรั้บกรมธรรมจ์ากบริษัทประกนัชวีติ โดยบริษัทประกนัชวีติจะเป็นผูด้ าเนนิการขายหน่วย

ลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน  

(7.4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีแ่ตกต่างเม ือ่ซ ือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ เน ือ่งจากบริษัทประกนัชวีติจะ

ท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการรวบรวม และน าส่งค าสั่งซ ือ้ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบรษัิทประกัน



 

 

กองทุนเปิดเคเคพ ีโกลบอล อนิฟราสตรัคเจอร์ อคิวติ ี ้เฮดจ ์  หนา้ 104 

ชวีติ โดยไม่เปิดเผยชือ่ทีแ่ทจ้รงิของผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การไดรั้บขอ้มลูกองทุนอาจมคีวาม

ล่าชา้กว่าไดรั้บจากบรษัิทจัดการโดยตรง เป็นตน้  

(7.5) สทิธใินการรับทราบการจัดสรรเบีย้ประกนัในการลงทุนในกองทุนรวม  

(7.6) สทิธใินการขอรับหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการจากฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ  

(7.7) สทิธใินการไดรั้บทราบรายชือ่ของบรษัิทจัดการทุกแหง่ทีรั่บจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรมป์ระกันชวีติทีเ่สนอ

ขายโดยบริษัทประกันชวีตินัน้  

(7.8) สทิธใินการรับทราบขอ้มลูเก ีย่วกบัชือ่ ทีอ่ยู่ ของบรษัิทจัดการ บริษัทประกันชวีติ รวมทัง้ชือ่ ทีอ่ยู่ และเลข

ประจ าตัวของฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ  

(7.9) สทิธใินการไดรั้บทราบขอ้มลูเก ีย่วกบัความเส ีย่งทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัหน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บค าแนะน าเพือ่ซ ือ้หน่วยลงทุน

นัน้ ตลอดจนรับทราบค าเตอืนและค าอธบิายเก ีย่วกับความเส ีย่งของการลงทุนในหน่วยลงทุน  

(7.10) สทิธใินการไดรั้บขอ้เท็จจริงทีม่ผีลกระทบอย่างมนียัส าคัญต่อสทิธปิระโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทุนหรือต่อการ

ตัดสนิใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ในขัน้ตอนการด าเนนิการ เพือ่การควบกองทุนรวม

หรือการรวมกองทุนรวม เป็นตน้  

(7.11) สทิธใินการไดรั้บทราบขอ้มลูเก ีย่วกบัความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์เช่น ค่าธรรมเนยีมหรอืผลตอบแทนทีฝ่่าย

ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชวีติอาจไดรั้บจากการซือ้กรมธรรม ์รวมทัง้การซือ้หรือขายคนืหน่วยลงทุน เป็นตน้  

(7.12) สทิธใินการแสดงเจตนาว่าไมต่อ้งการรับการตดิต่ออกีเป็นระยะเวลา 2 ปี  

(7.13) สทิธใินการรอ้งเรียนผ่านช่องทางการรับเรือ่งรอ้งเรยีนตามทีบ่ริษัทก าหนด  

บริษัทจัดการ และบริษัทประกนัชวีติ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดสทิธปิระโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทุน

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย กฎระเบยีบ และหรอืแนวทางปฏบัิตอิ ืน่ของ ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการ

ประกอบธุรกจิประกนัภัย (คปภ.) ส านักงาน ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานทีม่อี านาจอ ืน่  

 

(8) ค่าธรรมเนยีมทีบ่ริษัทจัดการเรียกเกบ็จากผูล้งทุนทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทุน:  

ค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน (FRONT-END FEE) : ไม่ม ี 

ค่าธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (BACK-END FEE) : ไม่ม ี 

 

ทัง้น ี ้บริษัทประกนัชวีติ อาจพจิารณาเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม หรือค่าใชจ่้ายอ ืน่ๆ เพิม่เตมิตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม ์

ประกันชวีติควบการลงทุน หรือตามทีบ่รษัิทประกันชวีติก าหนด  

 

(9) อนึง่ บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเงือ่นไข หรือกรณอี ืน่ใดในการซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม ์

ประกันชวีติ โดยถอืว่าไดรั้บความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนและ/หรอืผูล้งทุนทีซ่ ือ้กรมธรรมป์ระกันชวีติควบการลงทุน

แลว้ ทัง้น ี ้กรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไข บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 15 วัน 

โดยจัดใหม้ขีอ้ความดงักล่าวทีท่ าการของบรษัิทจัดการและ/หรือบริษัทประกนัชวีติ หรือเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบรษัิท

จัดการ และแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท์ราบต่อไป  

 

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปิดใหบ้รกิารสั่งซ ือ้ขายสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ

ส าหรับบริษัทประกนัชวีติ ซ ึง่บริษัทจัดการมอบหมายใหเ้ป็นผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ทัง้น ี ้ส าหรับ

ธุรกจิกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบการลงทุน (Unit-linked Life Policy) ของบริษัทประกันชวีตินัน้ (ตามค าจ ากดัความตาม

ในหนังสอืชีช้วนส่วนโครงการนี)้ โดยหากจะเปิดใหบ้ริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจง้และ/หรือประกาศใหท้ราบ

ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันท าการ โดยจัดใหม้ขีอ้ความดังกล่าวทีส่ านกังานของบรษัิทจัดการ หรือผ่านเว็บไซตข์องบริษัท
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จัดการ  

 

20.13การแบ่งชนดิหน่วยลงทุนไมไ่ดเ้ป็นการแยกความเป็นนติบุิคคลของกองทุน กองทุนนียั้งคงเป็นนติบุิคคลเดยีว

เท่านัน้ การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนดิ ไม่ไดท้ าใหค้วามผูกพันรับผดิ ( liability) ของกองทุนทีม่ตีอ่

บุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนดิของหน่วยลงทุน โดยทรัพยส์นิทัง้หมดของกองทุนจะอยู่ภายใตค้วามผูกพันรับ

ผดิต่อบุคคลภายนอกตามสญัญาขอ้ตกลงหรือนติกิรรมอ ืน่  

 

20.14 การแบ่งชนดิหน่วยลงทุนจะแบ่งตามลักษณะทีส่ านกังาน ก.ล.ต. อนุญาตใหด้ าเนนิการได ้เช่น ค่าธรรมเนยีมหรอื

ค่าใชจ่้ายทีเ่รียกเกบ็จากผูถ้อืหน่วยลงทุน ระยะเวลาการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน สทิธทิีจ่ะไดรั้บเงนิปันผล อัตรา

ผลประโยชนต์อบแทนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะไดรั้บจากการลงทุนในหน่วยลงทุน อัตราผลประโยชนต์อบแทนทีผู่ถ้อืหน่วย

ลงทุนจะไดรั้บจากการลงทุนในหน่วยลงทุน กรณเีงนิทีรั่บโอนจากกองทุนส ารองเลีย้งชพีหรือเงนิดงักล่าวพรอ้ม

ผลประโยชนท์ีรั่บโอนตอ่เน ือ่งจากกองทุนรวมเพือ่การเล ีย้งชพีอ ืน่ กรณอี ืน่ใดตามทีไ่ดรั้บความเหน็ชอบจากส านักงาน 

โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมตอ้งแสดงไดว่้าการแบ่งชนดิหน่วยลงทุนดังกล่าวสามารถปฏบัิตไิดจ้ริงและไดค้ านงึถงึ

ผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม ตลอดจนผลกระทบทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแตล่ะชนดิจะไดรั้บแลว้ ดังนัน้การแบ่ง

หน่วยลงทุนเป็นหลายชนดิ ในบางกรณจีะท าให ้มูลค่าทรัพยส์นิ และหรือ ผลการด าเนนิงาน ของหน่วยลงทุนแต่ละชนดิ

แตกต่างกัน และหรือหนา้ทีใ่นการช าระภาษอีากร ของผูถ้อืหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแตล่ะชนดิแตกต่างกัน  

 

20.15 บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปิดบริการหน่วยลงทุนชนดิทียั่งไม่เปิดใหบ้ริการเพิม่เตมิ โดยการแบ่งหน่วย

ลงทุนออกเป็นชนดิตา่ง ๆ  จะเป็นไปตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. และประกาศทีเ่ก ีย่วขอ้งประกาศก าหนด ทัง้น ี ้เพือ่เพิม่การ

ใหบ้ริการแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีอ่าจมคีวามตอ้งการลงทุนทีแ่ตกตา่งกันในรายละเอยีด โดยบรษัิทจัดการจะแจง้

รายละเอยีดการ ใหบ้ริการดังกลา่วล่วงหนา้ไมน่อ้ยกว่า 3 วันก่อนวันเปลีย่นแปลง โดยจะประกาศ ณ ทีท่ าการของบริษัท

จัดการและ/หรือผูส้นบัสนนุการ ขายและรับซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซตข์องบรษัิท

จัดการ  

 

 

21. การด าเนนิการกรณีบรษิทัจดัการไมส่ามารถด ารงเงนิกองทนุไดต้ามท ีป่ระกาศก าหนด :   

ในกรณทีีบ่ริษัทจัดการไมส่ามารถด ารงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศก าหนด บริษัทจัดการจะด าเนนิการเปลีย่นใหบ้ริษัท

จัดการรายอ ืน่เขา้จัดการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรับความเหน็ชอบจากส านักงานหรือ ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของ

ผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแตวั่นทีรู่ห้รือควรรูว่้าไมส่ามารถด ารงเงนิกองทุนได  ้ทัง้น ี ้หากมเีหตุจ าเป็นและ

สมควร บริษัทจัดการอาจขอใหส้ านักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษัิทจัดการกองทุนรวม

รายใหม่จะค านงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ และในกรณทีีม่คี่าใชจ่้ายเกดิข ึน้จากการเปลีย่นบรษัิท

จัดการ บริษัทจัดการรายเดมิจะเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ่้ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถด าเนนิการไดภ้ายใน

ระยะเวลาทีก่ าหนด บริษัทจัดการจะด าเนนิการเลกิกองทุนรวมต่อไป  

 

22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทนุรวม :  

 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมหีนา้ทีป่ฏบัิตติามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษัิท

จัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสั่งทีอ่อกโดย
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อาศัยอ านาจแหง่กฎหมายดังกล่าว ทัง้น ี ้ในกรณทีีข่อ้ก าหนดในโครงการขัดหรือแยง้กับหลักเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ 

กฎ หรือค าสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไดด้ าเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่นัน้ ให ้

ถอืว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมไดป้ฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวมตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุนรวม โดย

ผูดู้แลผลประโยชนม์อี านาจลงนามในขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทัง้น ี ้การลงนาม

ในขอ้ผูกพันของผูดู้แลผลประโยชนท์ีไ่ดรั้บการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืว่าผูกพันผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ

กองทุนรวมนี ้ไม่ว่าในทอดใด ๆ  ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรับทีจ่ะผูกพันตามขอ้ก าหนดในโครงการจัดการ

กองทุนรวมและขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษัิทจัดการกองทุนรวม 

 

โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากส านักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แหง่

พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกับบรษัิท

จัดการกองทุนรวม ถอืเป็นส่วนหนึง่ของขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม  
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ส่วนท ี ่2 ขอ้ผกูพนั 

 

1. บรษิทัจดัการ :  

 

ชือ่ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกยีรตนิาคนิภัทร จ ากัด  

ทีอ่ยู่ (ภาษาไทย) : ชัน้ 19 อาคารเมอืงไทย-ภัทร คอมเพล็กซ ์อาคารเอ  
เลขที ่252/25 ถนนรัชดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท ์0-2305-9800 โทรสาร 0-2305-9803-4  

 

ทีอ่ยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 19/F Muang Thai-Phatra Complex Building Tower A  

252/25 Ratchadapisek Road Huaykwang Bangkok 10310 Thailand  

Tel: (66) 2305 9800  

Fax: (66) 2305 9803-4  
 

 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

1.1 การบริหารกองทุน  

(1) เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน (ถา้ม)ี ในกจิการทีก่องทุนถอืหลักทรัพย์อยู่เท่าทีจ่ าเป็นเพือ่รักษา

ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทุน  
(2) ยื่นค าขอจดทะเบยีนกองทรัพย์สนิซ ึง่เป็นเงนิไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนต่อ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการ นับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้ง

แรก  

(3) จัดการกองทุนใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการซึง่ไดรั้บอนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ตลอดจนขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด  

(4) น าเงนิของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ซ ือ้ ขาย สั่งโอน เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ หลักทรัพย์ที่
ลงทุนไวต้ามทีบ่ริษัทจัดการเหน็สมควร โดยลงทุนภายใตห้ลักเกณฑข์องกฎหมายและประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ซ ึง่เป็นไปตามวัตถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทุนของโครงการทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.  

(5) ด าเนนิการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน ตามวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   

(6) ด าเนนิการเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ หรือยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนทีรั่บซือ้คนืในวันท าการ

ถัดจากวันท าการซือ้หรือขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ แลว้แต่กรณ ี 

(7) สงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ เปลีย่นแปลงหรือแกไ้ขเพิม่เตมิ
โครงการหรือวธิกีารจัดการกองทุนตามทีร่ะบุในหนังสอืชีช้วนส่วนโครงการ ขอ้ 19 เรื่อง “การขอมตขิองผูถ้อื

หน่วยลงทุนและวธิกีารแกไ้ขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวธิจัีดการ”  

 

1.2 การรับ และการจ่ายเงนิของกองทุน  

(1) จัดใหม้กีารรับและจ่ายค่าธรรมเนยีม ค่าใชจ่้าย หรือเงนิตอบแทนอ ืน่ใดจาก/และใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนและ

กองทุนใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงคข์องการจัดการของกองทุนตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนโครงการ ขอ้ 
15.3 เรื่อง “ค่าธรรมเนยีมทีเ่รียกเก็บจากผูส้ั่งซ ือ้หรือผูถ้อืหน่วยลงทุน"  

(2) ไดรั้บค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนและค่าธรรมเนยีมอ ืน่ ๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนโครงการ 

ขอ้ 15.2 เรื่อง “ค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ่้ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม"  

 

1.3 การแต่งตัง้บุคคลทีเ่ก ีย่วขอ้งเพือ่การจัดการกองทุน  

(1) จัดใหม้ผูีดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนซึง่มคีุณสมบัตติามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง 
“คุณสมบัตขิองผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวม” รวมถงึการเปลีย่นตัวผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนและ

แต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชนอ์ ืน่แทน ตามเงือ่นไขในการเปลีย่นตัวผูดู้แลผลประโยชนต์ามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผูกพัน 

ขอ้ 2 เรื่อง “ผูดู้แลผลประโยชน”์  

(2) แต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืภายใตห้ลักเกณฑ ์ เงือ่นไข และวธิกีาร ทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศก าหนด  

(3) จัดใหม้ผูีส้อบบัญชขีองกองทุนซึง่มคีุณสมบัตแิละไม่มลัีกษณะตอ้งหา้มตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. เรื่อง “การใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบัญชใีนตลาดทุน” โดยอนุโลม  
(4) จัดใหม้ผูีช้ าระบัญชกีองทุนเม ือ่มกีารเลกิกองทุน ทัง้น ี ้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์ เงือ่นไข และวธิกีารที่

คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด  
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(5) แต่งตัง้ทีป่รึกษาหรือคณะบุคคลขึน้เพือ่ท าหนา้ที่เป็นทีป่รึกษาโครงการ เช่น ทีป่รึกษาการลงทุน โดยจะเสยี

ค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได ้ 

(6) แต่งตัง้นายทะเบยีนหน่วยลงทุนตามทีบ่ริษัทจัดการเหน็สมควรซึง่มคีุณสมบัติเป็นไปตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด  

 

1.4 การด าเนนิการอ ืน่ ๆ  

(1) บริษัทจัดการมอี านาจฟ้องรอ้งหรือแกต้่างในคดแีพ่งและ/หรือคดอีาญา รวมถงึการแต่งตัง้ตัวแทนเพือ่กระท า

การใด ๆ แทนกองทุน  

(2) จัดใหม้กีารฝากทรัพย์สนิของกองทุนไวก้ับผูดู้แลผลประโยชน ์  
(3) จัดใหม้แีละเก็บรักษาไวซ้ ึง่ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(4) จัดท าบัญชแีสดงการลงทุนของกองทุนไวอ้ย่างถูกตอ้งและครบถว้น  

(5) จัดท ารายงานการซือ้ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ ืน่เพือ่กองทุนเป็นรายวัน และจัดส่งใหผู้ดู้แลผลประโยชน์

ภายในทุกสิน้วันท าการ  

(6) จัดท ารายงานฐานะการลงทุนเพือ่กองทุนเป็นรายวัน และจัดส่งใหผู้ดู้แลผลประโยชนภ์ายในทุกสิน้วันท าการ
นัน้  

(7) จัดท ารายงานโดยระบุชือ่ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมไีวซ้ ึง่หลักทรัพย์และ/หรือทีม่มีูลค่าเกนิ

อัตราส่วนทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด วันทีห่ลักทรัพย์มมีูลค่าเกนิอัตราส่วนทีก่ าหนด พรอ้มทัง้

สาเหตุ โดยแจง้เป็นลายลักษณอ์ักษรใหผู้ดู้แลผลประโยชนท์ราบภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันถัดจากวันที่

หลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สนิอ ืน่นัน้มมีูลค่าเกนิอัตราทีก่ าหนด เวน้แต่เป็นกรณทีีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศก าหนดเป็นอย่างอ ืน่  

(8) ใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมจัดท ารายงานเพือ่แสดงขอ้มูลเก ีย่วกับกองทุนรวมทุกรอบระยะเวลาบัญชซี ึง่ม ี
สาระตามทีป่ระกาศก าหนด และส่งรายงานดังกล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชี ือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน

และส านักงานภายใน 3 เดอืนนับแต่วันส ิน้รอบระยะเวลาบัญช ีทัง้น ี ้ในกรณขีองกองทุนรวมเปิด หากบริษัท

จัดการกองทุนรวมเลอืกจัดท าและส่งรายงานตามขอ้ (9) ตามปีปฏทินิ ใหร้ะยะเวลาการส่งรายงานเพือ่แสดง

ขอ้มูลเก ีย่วกับกองทุนรวมของรอบระยะเวลาบัญชขียายเป็นภายใน 4 เดอืนนับแต่วันส ิน้รอบระยะเวลาบัญช ี  

การส่งรายงานรอบระยะเวลาบัญชใีหแ้ก่ส านักงานตามวรรคหนึง่ ใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมส่งรายงานรอบ

ระยะเวลาบัญชดีังกล่าวผ่านระบบอเิล็กทรอนกิสท์ีส่ านักงานจัดไว ้  
การส่งรายงานรอบระยะเวลาบัญชใีหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรคหนึง่ ใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมด าเนนิการ

อย่างนอ้ยดว้ยวธิกีารอย่างหนึง่อย่างใด ดังต่อไปนี ้ 

(ก) จัดส่งรายงานดังกล่าวในรูปแบบเอกสารส ิง่พมิพห์รือส ือ่บันทกึขอ้มูลอเิล็กทรอนกิส  ์  

(ข) เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซตข์องบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยตอ้งมกีารแจง้ช่องทางการเขา้ถงึ

ขอ้มูลดังกล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบดว้ย ทัง้น ี ้ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแจง้ความประสงคใ์หจั้ดส่งรายงาน

ดังกล่าวโดยวธิกีารตามวรรคสาม (ก) ใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมด าเนนิการตามวธิกีารดังกล่าวดว้ย   
(ค) เผยแพร่ดว้ยวธิกีารอ ืน่ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด หรือทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลง หรือตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรือใหด้ าเนนิการได ้  

ความในวรรคหนึง่มใิหน้ ามาใชบั้งคับกับกองทุนรวมทีต่อ้งเลกิกองทุนรวมเน ือ่งจากมเีหตุตามทีส่ านักงานก าหนด 

โดยเหตุดังกล่าวไดเ้กดิข ึน้ก่อนหรือในวันทีค่รบก าหนดจัดท าหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว  

ความในวรรคหนึง่มใิหน้ ามาใชบั้งคับกองทุนรวมทีมุ่่งเนน้ลงทุนเพยีงครั้งเดยีวโดยถอืทรัพย์สนิทีล่งทุนไวจ้นครบ

ก าหนดอายุของทรัพย์สนิ หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม ซึง่มอีายุ
กองทุนไม่เกนิ 1 ปี นับแต่วันทีก่องทุนจดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม  

(9) จัดท ารายงานเพือ่แสดงขอ้มูลเก ีย่วกับกองทุนรวมเปิดทุกรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบระยะเวลาบัญชหีรือ

ของปีปฏทินิ ซ ึง่มสีาระตามทีป่ระกาศก าหนด และส่งรายงานดังกล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชี ือ่อยู่ในทะเบยีน

ผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านักงานภายใน 2 เดอืนนับแต่วันส ิน้รอบระยะเวลา 6 เดอืนดังกล่าว  

ในกรณทีีบ่ริษัทจัดการกองทุนรวมเลอืกจัดท าและส่งรายงานตามวรรคหนึง่ตามรอบระยะเวลาบัญช ี ใหบ้ริษัท

จัดการกองทุนรวมไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งจัดท าและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลังส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชนีัน้ ใหน้ าความในขอ้ (8) วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี ่มาใชบั้งคับโดยอนุโลม  

(10) จัดใหม้รีายงานของรอบระยะเวลาบัญชล่ีาสุดตาม (8) และ (9) ไว ้ณ ทีท่ าการทุกแหง่ของบริษัทจัดการ

และสถานทีต่ดิต่อทุกแหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูและจัดส่ง

ส าเนาใหเ้ม ือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

ความในวรรคหนึง่มใิหน้ ามาใชบั้งคับกองทุนรวมทีมุ่่งเนน้ลงทุนเพยีงครั้งเดยีวโดยถอืทรัพย์สนิทีล่งทุนไวจ้นครบ

ก าหนดอายุของทรัพย์สนิ หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม ซึง่มอีายุ
กองทุนไม่เกนิ 1 ปี นับแต่วันทีก่องทุนจดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม  

(11) จัดท าหนังสอืชีช้วนใหม่เม ือ่ส ิน้รอบปีบัญชขีองแต่ละรอบปีบัญชเีพือ่แสดงขอ้มูลเก ีย่วกับกองทุน ณ วันส ิน้ปี
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บัญช ีและส่งใหแ้ก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วัน นับแต่วันส ิน้ปีบัญชนีัน้  

(12) จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลส าคัญพรอ้มใบค าสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนและจัดใหม้ ีหนังสอืชี้

ชวนส่วนขอ้มูลโครงการไว ้ณ ทีท่ าการทุกแหง่ของบริษัทจัดการ และสถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรือ
รับซือ้คนื  

(13) แจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิจ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของกองทุน ณ วันท าการสุดทา้ย

ของเดอืน และจัดส่งใหแ้ก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกเดอืน ทัง้น ีภ้ายในวันที ่ 20 ของเดอืนถัดไป  

(14) แจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้มูลทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้ ซ ึง่เป็นกรณอี ืน่นอกเหนอืจากทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชี้

ชวนส่วนโครงการ ขอ้ 19 เรื่อง “การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน และวธิกีารแกไ้ขโครงการจัดการกองทุนรวม 

หรือแกไ้ขวธิจัีดการ” แก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหท้ราบ ภายใน 5 วันท าการ นับแต่วันทีไ่ดม้กีารแกไ้ข
เพิม่เตมินัน้  

(15) ชีแ้จงและด าเนนิการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืชีแ้จงขอ้มูลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนหรือผูท้ีส่นใจจะ

ลงทุนทราบในกรณทีีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรือมเีหตุการณท์ีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคัญต่อสทิธ ิ

ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทุนต่อการตัดสนิใจในการลงทุน หรือต่อการเปลีย่นแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวม  

(16) กระท าการอ ืน่ใดเพือ่ใหบ้รรลุซ ึง่วัตถุประสงคข์องกองทุน และรักษาไวซ้ ึง่ผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทุน  
(17) เม ือ่ปรากฏขอ้เท็จจริงว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะ

เปิดเผยจ านวนผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทุน และช่องทางการตรวจสอบ

ขอ้มูลสัดส่วนการถอืหน่วยลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(18) ด าเนนิการเลกิกองทุนตามทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนโครงการ ขอ้ 22 เรื่อง “การเลกิกองทุนรวม”  

 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมหีนา้ทีป่ฏบัิตติามขอ้ผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสั่งทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจแหง่กฎหมายดังกล่าว ทัง้น ี ้ในกรณทีี่
ขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแยง้กับหลักเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ

ค าสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนไดด้ าเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งนัน้ ใหถ้อืว่า

บริษัทจัดการกองทุนไดป้ฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามขอ้ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแลว้  

 

เงอืนไขการเปลีย่นบริษัทจัดการ :  

 
ในกรณทีีม่กีารเปลีย่นบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าสั่งของส านักงาน หรือโดยเหตุอ ืน่ใดตาม

พระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมตอ้งด าเนนิการตามทีจ่ าเป็น

เพือ่ใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เขา้ท าหนา้ทีต่่อไปได ้ ซ ึง่รวมถงึการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 

ใหแ้ก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่  

 

2. ผูดู้แลผลประโยชน ์ :  

ชือ่ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู่ : ทีอ่ยู่ : 90 ถนนสาทรเหนอื แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  

โทรศัพท ์: 0-2724-4000  

 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

2.1 สทิธขิองผูดู้แลผลประโยชน ์  

(1) ไดรั้บค่าธรรมเนยีมตามอัตราทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนโครงการ ขอ้ 15.2 เรื่อง “ค่าธรรมเนยีมและ
ค่าใชจ่้ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม” และในสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน ์  

(2) บอกเลกิสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน ์ตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นสัญญา ทัง้น ี ้โดยไดรั้บความเหน็ชอบ

จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

2.2 หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูดู้แลผลประโยชน ์  

(1) ดูแล รับฝาก เก็บรักษาทรัพย์สนิของกองทุน และรับเงนิต่าง ๆ ทีก่องทุนจะพงึไดรั้บจากการจัดตัง้และ
ด าเนนิงานของกองทุน เช่น เงนิจองซือ้หน่วยลงทุน เงนิปันผล ดอกเบีย้จากหลักทรัพย์ เงนิไดจ้ากการจ าหน่าย

หรือเวนคนืหลักทรัพย์ เงนิอ ืน่ใดของกองทุน และน าเขา้ในบัญชเีงนิฝาก และ/หรือบัญชทีรัพย์สนิของกองทุน  

(2) จัดใหม้กีารรับมอบ ส่งมอบ เปลีย่นแปลง จ าหน่าย และโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ซ ึง่เป็นทรัพย์สนิของกองทุน 

ตลอดจนรับช าระหรือช าระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทัง้น ี ้ใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของบริษัทจัดการเม ือ่เหน็ว่า
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หลักฐานครบถว้นและถูกตอ้งแลว้  

(3) จ่ายหรือโอนเงนิจากบัญชเีงนิฝากของกองทุนเพือ่เป็นค่าใชจ่้ายของกองทุนตามค าสั่งของบริษัทจัดการ โดย

บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ดู้แลผลประโยชนท์ราบล่วงหนา้ตามระยะเวลาอันสมควร   
(4) แจง้และรายงานใหบ้ริษัทจัดการทราบถงึรายละเอยีดของสทิธใินการเขา้ประชุมผูถ้อืหลักทรัพย์ การรับเงนิปัน

ผลและ/หรือดอกเบีย้ การจองซือ้หลักทรัพย์ การเปลีย่นแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลีย่นแปลงอ ืน่ใดทีม่ผีล

ต่อการถอืครองหลักทรัพย์ของกองทุนทันททีีผู่ดู้แลผลประโยชนไ์ดรั้บแจง้เป็นลายลักษณอ์ักษรจากตลาด

หลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยและ/หรือศูนย์ซ ือ้ขายหลักทรัพย์  

(5) แจง้และรายงานใหบ้ริษัทจัดการทราบเป็นลายลักษณอ์ักษรถงึสถานะของหลักทรัพย์ทีจ่ะตอ้งปิดโอนหรือ

ก าลังอยู่ในระหว่างท าการปิดโอนในชือ่ของกองทุนเพือ่ประโยชนใ์นการเขา้ประชุมผูถ้อืหลักทรัพย์ การรับเงนิปัน
ผล ดอกเบีย้ และอ ืน่ ๆ   

(6) จัดท ารายงานและบัญชดีังต่อไปนีเ้พือ่ส่งใหแ้ก่บริษัทจัดการ  

ก) รายงานผลการด าเนนิงานซึง่เป็นไปตามค าสั่งของบริษัทจัดการเก ีย่วกับการรับและจ าหน่ายหลักทรัพย์ การรับ

เงนิปันผล ดอกเบีย้ และอ ืน่ ๆ   

ข) จัดท าบัญชแีละรับรองความถูกตอ้งของทรัพย์สนิของกองทุนทีผู่ดู้แลผลประโยชนรั์บฝากไว ้  

ค) จัดท าบัญชแีสดงการรับและจ่ายทรัพย์สนิของกองทุน  
ง) จัดท ารายงานเก ีย่วกับกระแสเงนิสด และรายละเอยีดเก ีย่วกับการค านวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิ

และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน  

(7) รับรองความถูกตอ้งในการค านวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคา รับซือ้คนื 

ราคาขายหน่วยลงทุน การค านวณหน่วยลงทุนทีเ่พิม่ข ึน้จากการออกหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั่งซ ือ้หน่วยลงทุน และ

จ านวนหน่วยลงทุนทีล่ดลงจากการขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่บริษัทจัดการไดค้ านวณไว ้ และส่ง

ใหผู้ดู้แลผลประโยชนรั์บรองเม ือ่เหน็ว่าถูกตอ้งแลว้  

(8) ใหค้วามเหน็ชอบแก่บริษัทจัดการในการก าหนดวธิคี านวณมูลค่าทรัพย์สนิของกองทุนตามราคาที่เป็นธรรม 
ในกรณทีีว่ธิกีารค านวณมูลค่าทรัพย์สนิตามปกตทิ าใหมู้ลค่าทรัพย์สนิไม่เหมาะสมกับสภาวการณใ์นขณะค านวณ

มูลค่า หรือกรณทีีเ่ป็นทรัพย์สนิอ ืน่นอกจากทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(9) ใหค้วามเหน็ชอบแก่บริษัทจัดการในการเลือ่นก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน การช าระค่าขายคนื

หน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ ืน่ การไม่ขาย ไม่รับซือ้คนืตามค าสั่งซ ือ้ ค าสั่งขายคนื หน่วยลงทุน 

หรือการหยุดรับค าสั่งซ ือ้ ค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณ ีตามทีก่ าหนดไวใ้นโครงการจัดการ และ

ด าเนนิการแจง้การเล ือ่นก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจัดท ารายงานแสดงเหตุผลในเรื่องก าหนด
ช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีไ่ดรั้บมอบหมายจากบริษัทจัดการ  

(10) ใหค้วามเหน็ชอบแก่บริษัทจัดการในการรับช าระหนีเ้พือ่กองทุนดว้ยทรัพย์สนิอ ืน่ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีาร

ทีก่ าหนดตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารจัดการกองทุน และ

ประกาศอ ืน่ทีเ่ก ีย่วขอ้ง  

(11) ใหค้วามเหน็เก ีย่วกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการประกอบกับขอ้มูลอ ืน่ ๆ ทีบ่ริษัทจัดการเป็นผูจั้ดหา

ในการจัดท ารายงานทุกรอบปีบัญชแีละทุกรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบัญชหีรือปีปฏทินิ และส่งใหบ้ริษัท
จัดการภายใน 60 วันนับแต่วันส ิน้ปีบัญชนีัน้ หรือภายใน 30 วันนับแต่วันส ิน้รอบระยะเวลา 6 เดอืนดังกล่าว 

แลว้แต่กรณ ี 

(12) ดูแลใหบ้ริษัทจัดการปฏบัิตกิารใหเ้ป็นไปตามโครงการจัดการภายใตม้าตรา 125 แหง่พระราชบัญญัต ิ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านักงาน คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และทีอ่อกตามพระราชบัญญัตดิังกล่าวโดยเคร่งครัด  

หากบริษัทจัดการมไิดป้ฏบัิตติามใหแ้จง้บริษัทจัดการโดยทันท ี ในกรณทีีบ่ริษัทจัดการกระท าการ หรืองดเวน้

กระท าการจนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏบัิตหินา้ทีต่ามมาตรา 125 ผูดู้แลผลประโยชนจ์ะท า
รายงานเก ีย่วกับเรื่องดังกล่าวโดยละเอยีดและส่งใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่

ผูดู้แลผลประโยชนรู์ถ้งึเหตุการณด์ังกล่าว  

(13) ด าเนนิการฟ้องรอ้งบังคับคดใีหบ้ริษัทจัดการปฏบัิตติามหนา้ที ่ หรือฟ้องรอ้งเรียกค่าสนิไหมทดแทนความ

เสยีหายจากบริษัทจัดการ หรือเม ือ่ไดรั้บค าสั่งจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้น ี ้เพือ่ประโยชนข์องผูถ้อื

หน่วยลงทุนทัง้ปวง ส่วนค่าใชจ่้ายในการฟ้องรอ้งบังคับคดใีหเ้รียกรอ้งจากทรัพย์สนิของกองทุน  

(14) ในกรณทีีม่กีารเลกิกองทุนรวม หนา้ทีผู่ดู้แลผลประโยชนจ์ะส ิน้สุดลงเม ือ่ผูช้ าระบัญชไีดจ้ดทะเบยีนเลกิ
กองทุนกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว้ โดยในช่วงระยะเวลาทีก่ารช าระบัญชยัีงไม่ส ิน้สุด ผูดู้แล

ผลประโยชนจ์ะตอ้งปฏบัิตหินา้ทีต่่าง ๆ ดังน ี ้  

ก) รับฝากทรัพย์สนิของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบยีนเลกิกองทุน  

ข) ดูแลและตรวจสอบใหผู้ช้ าระบัญชปีฏบัิตติามมาตรา 130 แหง่พระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 ในกรณทีีผู่ช้ าระบัญชกีระท าการหรืองดเวน้กระท าการตามมาตราดังกล่าว ผูดู้แลผลประโยชนจ์ะ

รายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยไม่ชักชา้  
(15) ใหค้วามเหน็ชอบเก ีย่วกับค่าใชจ่้ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนซึ่งเป็นค่าใชจ่้ายอ ืน่ใดทีเ่กดิข ึน้จากการ

ด าเนนิการเพือ่ผลประโยชนข์องโครงการจัดการ  
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(16) รับรองผลการนับมตกิารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมาก

หรือมตพิเิศษมจี านวนไม่เกนิรอ้ยละ 55 หรือไม่เกนิรอ้ยละ 80 หรือในกรณทีีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนดิ

หน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรือมตพิเิศษเม ือ่ค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนดิ มจี านวนไม่
เกนิรอ้ยละ 55 หรือไม่เกนิรอ้ยละ 80  

 

ผูดู้แลผลประโยชนม์อี านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบตามทีก่ าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั ้งผูดู้แลผลประโยชนข์อง

กองทุนรวมและตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถงึหนา้ทีดู่แลรักษา

ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทุน และเม ือ่มกีารเปลีย่นแปลงผูดู้แลผลประโยชน ์ผูดู้แลผลประโยชนร์ายเดมิมหีนา้ที่

ด าเนนิการตามทีจ่ าเป็นเพือ่ใหผู้ดู้แลผลประโยชนร์ายใหม่สามารถปฏบัิติหนา้ทีต่่อไปได ้ ซ ึง่การด าเนนิการ
ดังกล่าวรวมถงึการลงลายมอืชือ่ในหนังสอืเพือ่รับรองความถูกตอ้งและครบถว้นของสิง่ทีส่่งมอบใหผู้ดู้แล

ผลประโยชนร์ายใหม่หากมกีารเปลีย่นแปลงผูดู้แลผลประโยชน  ์

 

ในกรณทีีผู่ดู้แลผลประโยชนก์ระท าการ งดเวน้กระท าการ หรือละเลยไม่ปฏบัิตหินา้ที ่ ในการดูแลรักษาประโยชน์

ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แหง่พระราชบัญญัต ิ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบังคับคดกีับผูดู้แลผลประโยชนเ์พือ่ประโยชนข์องผู ้
ถอืหน่วยลงทุนทัง้ปวงได ้

 

ผูดู้แลผลประโยชนต์อ้งไม่กระท าการอันเป็นการขัดกับผลประโยชนข์องกองทุนรวมและผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ว่า

การกระท านัน้จะเป็นไปเพือ่ประโยชนข์องผูดู้แลผลประโยชนเ์องหรือประโยชนข์องผูอ้ ืน่ เวน้แต่เป็นการเรียก

ค่าตอบแทนในการท าหนา้ทีเ่ป็นผูดู้แลผลประโยชน ์ หรือเป็นการด าเนนิการในลักษณะทีเ่ป็นธรรมและไดเ้ปิดเผย

ขอ้มูลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพยีงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ราบขอ้มูลดังกล่าวมไิดแ้สดง

การคัดคา้น 
 

ในกรณทีีก่ารด าเนนิการใดตอ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ด าเนนิการขอมต ิ

ใหผู้ดู้แลผลประโยชนม์อี านาจด าเนนิการตามทีจ่ าเป็นเพือ่ขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนได  ้  

 

เงือ่นไขการเปลีย่นผูดู้แลผลประโยชน ์:  

บริษัทจัดการจะเปลีย่นตัวผูดู้แลผลประโยชนไ์ด ้ ภายใตเ้งือ่นไขสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชนด์ังต่อไปนี ้ ทัง้น ี ้
บริษัทจัดการจะกระท าไดต้่อเม ือ่ไดรั้บอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  

(1) เม ือ่บริษัทจัดการหรือผูดู้แลผลประโยชนฝ่์ายใดฝ่ายหนึง่มคีวามประสงคจ์ะเลกิสัญญาแต่งตั ้งผูดู้แล

ผลประโยชนใ์หบ้อกกล่าวใหอ้กีฝ่ายหนึง่ทราบล่วงหนา้เป็นลายลักษณอ์ักษรเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 90 วัน  

(2) ในกรณทีีบ่ริษัทจัดการหรือผูดู้แลผลประโยชนฝ่์ายใดฝ่ายหนึง่ไม่ปฏบัิตหินา้ทีแ่ละความรับผดิชอบตามทีไ่ด ้

ตกลงไวซ้ ึง่เป็นสาระส าคัญของสัญญานี ้ คู่สัญญาอกีฝ่ายหนึง่อาจบอกเลกิสัญญาไดโ้ดยการบอกกล่าวล่วงหนา้

เป็นลายลักษณอ์ักษรไม่นอ้ยกว่า 30 วัน  
(3) ในกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในโครงการหรือมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ กฎหมาย

อ ืน่ใดทีเ่ก ีย่วขอ้ง ซ ึง่บริษัทจัดการและผูดู้แลผลประโยชนทั์ง้สองฝ่ายไม่สามารถตกลงทีจ่ะแกไ้ขเปลีย่นแปลง

สัญญาใหส้อดคลอ้งกับประกาศ ค าสั่ง ระเบยีบ และขอ้บังคับดังกล่าวได ้ เน ือ่งจากการเปลีย่นแปลงดังกล่าวมผีล

เป็นการเพิม่ ภาระหนา้ทีแ่ก่ผูดู้แลผลประโยชนแ์ละผูดู้แลผลประโยชนไ์ม่ประสงคจ์ะรับหนา้ทีด่ังกล่าว ผูดู้แล

ผลประโยชนม์สีทิธบิอกเลกิสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชนไ์ดโ้ดยบอกกล่าวใหบ้ริษัทจัดการทราบล่วงหนา้เป็น

ลายลักษณอ์ักษรไม่นอ้ยกว่า 90 วัน  
(4) ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมมีตทิีม่คีะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถ้อืหน่วยลงทุน

ซึง่เขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งส่ง

หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน”เรียกรอ้งใหม้กีารเปลีย่นแปลงผูดู้แลผลประโยชน  ์  

(5) ในกรณทีีผู่ดู้แลผลประโยชนน์ าขอ้มูลต่าง ๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกับการจัดการกองทุนหรือขอ้มูลอ ืน่ใดทีเ่ก ีย่วขอ้งกับ

กองทุนไปเปิดเผยหรือใชใ้นทางทีก่่อหรืออาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อกองทุน หรือก่อใหเ้กดิประโยชนแ์ก่

ผูดู้แลผลประโยชน ์บริษัทจัดการสามารถบอกเลกิสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชนไ์ด ้ โดยการบอกเลกิสัญญา
จะตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นลายลักษณอ์ักษรไม่นอ้ยกว่า 15 วัน  

(6) ในกรณทีีผู่ดู้แลผลประโยชนข์าดคุณสมบัตขิอ้หนึง่ขอ้ใดตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง 

“คุณสมบัตผูิดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวม” บริษัทจัดการจะด าเนนิการใหผู้ดู้แลผลประโยชนจั์ดการแกไ้ขให ้

ถูกตอ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันทีบ่ริษัทจัดการทราบถงึการขาดคุณสมบัตดิังกล่าว ในกรณทีีผู่ดู้แลผลประโยชน์

ไดท้ าการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ใหบ้ริษัทจัดการแจง้การแกไ้ขดังกล่าวใหส้ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่วันทีไ่ดแ้กไ้ขเสร็จส ิน้ หากผูดู้แลผลประโยชนม์ไิดแ้กไ้ข
ใหถู้กตอ้งภายในเวลาทีก่ าหนดบริษัทจัดการจะด าเนนิการขออนุญาตเปลีย่นตัวผูดู้แลผลประโยชนต์่อส านักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแต่วันครบก าหนดเวลาใหแ้กไ้ข เม ือ่ไดรั้บอนุญาตจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้บริษัทจัดการจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชนอ์ ืน่แทนผูดู้แลผลประโยชนเ์ดมิโดยพลัน   

 
ในกรณผูีดู้แลผลประโยชนก์ระท าการอันเป็นการขัดแยง้กับประโยชนข์องกองทุนรวมหรือผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่

เขา้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท าได ้หากเป็นกรณทีีม่นีัยส าคัญและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวม

มอี านาจบอกเลกิสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชนไ์ด ้  

 

สถานทีเ่ก็บรักษาทรัพย์สนิกองทุนรวม :  

ชือ่ : ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ทีอ่ยู่ : 90 ถนนสาทรเหนอื แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  

โทรศัพท ์: 0-2724-4000  

และ/หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด และ/หรือหน่วยงานอ ืน่ทีส่ านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. อนุญาต และ/หรือศูนย์รับฝากต่างประเทศ และ/หรือผูรั้บฝากทรัพย์สนิหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถงึ

ระบบอ ืน่ใดทีบ่ริษัทจัดการและ/หรือผูดู้แลผลประโยชนแ์ต่งตัง้ข ึน้เพือ่เก็บรักษาทรัพย์สนิในต่างประเทศ 

 

3. ผูส้อบบญัช ี :  

ชือ่ : นาย อนุสรณ ์เกยีรตกิังวาฬไกล  

ทีอ่ยู่ :  
ทีอ่ยู่ : บริษัท เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากัด 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศัพท:์ 0-2294-8504, 0-2264-8587  

โทรสาร : 0-2294-2345  

 

ชือ่ : นาง ขวัญใจ เกยีรตกิังวาฬไกล  

ทีอ่ยู่ : ทีอ่ยู่ : บริษัท เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากัด 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศัพท:์ 0-2294-8504, 0-2264-8587  

โทรสาร : 0-2294-2345  

 

ชือ่ : นาย สาธติ เกยีรตกิังวาฬไกล  

ทีอ่ยู่ : ทีอ่ยู่ : บริษัท เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากัด 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศัพท:์ 0-2294-8504, 0-2264-8587  

โทรสาร : 0-2294-2345  

ชือ่ : นาย ประสทิธ ิพ์ร เกษามา  

ทีอ่ยู่ : ทีอ่ยู่ : บริษัท เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากัด 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท:์ 0-2294-8504, 0-2264-8587  

โทรสาร : 0-2294-2345  

 

 
หรือบุคคลอ ืน่ใดทีไ่ดรั้บความเหน็ชอบตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง การใหค้วามเหน็ชอบ

ผูส้อบบัญชใีนตลาดทุน โดยบริษัทจัดการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
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สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

ตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิประจ ารอบระยะเวลาบัญชขีองกองทุนตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่

รับรองท่ัวไป  
 

4. นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ :  

ชือ่ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เกยีรตนิาคนิภัทร จ ากัด  

ทีอ่ยู่ : ชัน้ 19 อาคารเมอืงไทย-ภัทร คอมเพล็กซ ์อาคารเอ  

เลขที ่252/25 ถนนรัชดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

โทรศัพท ์: 0-2305-9800  
โทรสาร : 0-2305-9803-4  

 

หรือบุคคลอ ืน่ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหบ้ริการเป็นนายทะเบยีนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการ

จะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

 

5. ผูจ้ดัจ าหน่าย :  

ชือ่ :  

ทีอ่ยู่ :  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 

6. ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื :  

ชือ่:   ธนาคารเกยีรตนิาคนิภัทร จ ากัด (มหาชน)   

ทีอ่ยู่:   เลขที ่500 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนิ ีเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330   

โทรศัพท ์: 0-2165-5555 

 

ชือ่:   บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู่:   เลขที ่444 อาคารเอ็มบเีค ทาวเวอร์ ชั ้น 18 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

10330 โทรศัพท ์: 0-2217-8888 

 

 

ชือ่:   บริษัทหลักทรัพย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู่:   เลขที ่173 อาคารเอเซยี เช็นเตอร์ ชัน้ 11 ถนน สาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

10120  

โทรศัพท ์: 0-2658-8888 

 

ชือ่:   บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู่:   เลขที ่898 อาคารเพลินจติทาวเวอร์ ชัน้ 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพนิ ี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท ์: 0-2659-7000, 0-2659-7384  
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ชือ่:   บริษัทหลักทรัพย์ ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด  

ทีอ่ยู่:   เลขที ่989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชัน้ 9  ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

โทรศัพท ์: 0-2857-7799 

 

 

ชือ่:   บริษัทหลักทรัพย์ ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากัด  

ทีอ่ยู่:   เลขที่ 130-132 อาคารส ินธรทาวเวอร์ 2 ชั ้น 2, 3 และอาคารสนิธรทาวเวอร์ 3 ชัน้ 12 ถนนวิทยุ แขวง

ลุมพนิ ีเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330   

โทรศัพท ์: 0-2846-8649 

 

ชือ่:   บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซยี ไซรัส จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู่:   ชัน  15 อาคารอัลม่าลงิค ์เลขท ี 25 ซ.ชดิลม ถ.เพลนิจติ แขวงลุมพนิ ีเขตปทุมวัน กทม. 10330  

โทรศัพท ์: 0-26469650 

 

ชือ่:   บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ ากัด  

ทีอ่ยู่:   เลขที ่48/21 อาคารทิสโก ้ทาวเวอร์ ชัน้ 12 A ถนนสาทรเหนอื แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

10500  

โทรศัพท ์: 0-2697-3800, 0-2697-3878   

 

ชือ่:   บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู่:   เลขที ่849 อาคารวรวัฒน ์ชัน้ 11 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  

โทรศัพท ์: 0-2635-1718 

 

ชือ่:   บริษัทหลักทรัพย์ เกยีรตนิาคนิภัทร จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู่:   เลขที่ 252/6 อาคารส านักงานเม ืองไทย-ภัทร ทาวเวอร์ เอ ชั ้น 6 ถนนรัชดาภิเษ ก เขตหว้ยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10310  

โทรศัพท ์: 0-2305-9559 

 

 

ชือ่:   บริษัทหลักทรัพย์ เอเซยี พลัส จ ากัด   

ทีอ่ยู่:   เลขที ่175 ชัน้ 11 อาคารสาทรซติ ี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

10120  

โทรศัพท ์: 0-2680-1111 

 

ชือ่:   บริษัทหลักทรัพย์ ไอ ว ีโกลบอล จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู่:   เลขที ่540  อาคารเมอร์ควิรี่ ชัน้ 18 ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนิ ีเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

โทรศัพท ์: 0-2658-5800  
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ชือ่:   บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสนิ จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู่:   เลขที่ 2 5 อ าคารก รุ งเทพประกั น ภัย  ชั ้น  15 -17  ถ นนสาธ รใต ้ แ ข วงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  

กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศัพท ์: 0-2638-5000, 0-2287-6000  

 

 

ชือ่:   บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณชิย์ จ ากัด  

ทีอ่ยู่:   เลขที ่19 อาคาร 3 ไทยพาณชิย์ ปาร์ค พลาซ่า ชัน้ 2, 20, 21 ถนนรัชดาภเิษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900   

โทรศัพท ์: 0-2949-1000, 0-2949-1126-28 

 

ชือ่:   บริษัท แอ๊ดวานซ ์ไลฟ์ ประกันชวีติ จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู่:   อาคารสาธรซติ ี ้ทาวเวอร์ ชัน้1 ถนนสาทรใต ้เขตสาทร  กรุงเทพ 10330  

โทรศัพท ์: 0-2648-3600, 0-2648-3500 

 

ชือ่:   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชยี เวลท ์จ ากัด  

ทีอ่ยู่:   เลขที่ 540  อาคารเมอร์ควิรี่ ทาวเวอร์ หอ้งเลขที่ 1707 ชั ้น 17  ถนนเพลนิจติ  แขวงลุมพนิ ี เขตปทุม

วัน  กรุงเทพ 10330  

โทรศัพท ์: 0-2680-5000 

 

ชือ่:   บริษัท หลักทรัพย์ พาย จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู่:   เลขที ่132 อาคารสนิธร 1 ชัน้ 2 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิ ีเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

โทรศัพท ์: 0-2205-7000 

 

ชือ่:   บริษัท หลักทรัพย์นายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทุนเว็ลธ ์ เมจกิ จ ากัด  

ทีอ่ยู่:   383 ถนนลาดหญา้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600   

โทรศัพท ์:0-2861-5508 

 

ชือ่:   บริษัท เจนเนอราลี ่ประกันชวีติ (ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู่:   เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซ ี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส ์ เพลส ชั ้น 16 ยูน ิต 1602 – 1605 ถนนวิทยุ  แขวง

ลุมพนิ ีเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  

โทรศัพท ์: 1394 

 

ชือ่:   บริษัทหลักทรัพย์ เคทบีเีอสท ี จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู่:   เลขที ่87/2 อาคารซอีาร์ซ ีทาวเวอร์ ชั ้น 18, 39 ออลซซีั่นส ์เพลส ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิ ี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330  
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โทรศัพท ์: 0-2648-1111 

 

ชือ่:   บริษัท หลักทรัพย์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากัด   

ทีอ่ยู่:   เลขที ่127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชัน้ 14-16 ถนนราชด าเนนิ แขวงลุมพนิ ีเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

10330 โทรศัพท ์: 0-2009-8888 

 

ชือ่:   บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู่:   เลขที่ 191 อาคารส ีลมคอมเพล็กซ ์ชัน้ที่ 10, 12, 19, 23, 29-32 ถนนสลีม แขวงส ีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท ์:  0-2618-1111 

 

ชือ่:   บริษัทหลักทรัพย์นายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทุน ฟินโนมนีา จ ากัด   

ทีอ่ยู่:   เลขที ่52 อาคารธนิยะ พลาซ่า ชั ้น 17 โซน ด ีและ ชัน้ 21 โซน เอ ถงึ ซถีนน สลีม แขวงสุริยวงศ ์เขต

บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  

โทร. 0-2026-5100 

 

ชือ่:   บริษัท หลักทรัพย์กสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) 

ทีอ่ยู่:   เลขที่ 400/22  ชัน้ 1, 3, 11 และ 19 อาคารธนาคารกสกิรไทย ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขต

พญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท:์ 02-796-0011 

 

ชือ่:   บริษัท เมอืงไทยประกันชวีติ จ ากัด (มหาชน) 

ทีอ่ยู่:   เลขที ่250 ถนนรัชดาภเิษก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท:์ 0-2274-9400, 0-2276-1025 

 

ชือ่:   บริษัทหลักทรัพย์นายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทุน แอสเซนด ์เวลธ ์จ ากัด 

ทีอ่ยู่:   เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชัน้ 18-19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดนิแดง  

กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท:์ 1240 

 

ชือ่:   บริษัทหลักทรัพย์นายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต ์จ ากัด 

ทีอ่ยู่:   เลขที ่253 อโศก ชัน้ที ่24 ถนนสุขุมวทิ 21 แขวงคลองเตยเหนอื เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท:์ 02-061-9621 

 

ชือ่:   บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ ์จ ากัด 

ทีอ่ยู่:   เลขที่ 10/39 อาคารเดอะเทรนดีพ้ลาซ่า ชั ้น 1 เอ ซอยสุขุมวทิ 13 ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท:์ 02-430-654 
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และ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีบ่ริษัทจัดการแต่งตัง้ 

 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

6.1 สทิธขิองผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื  

(1) ไดรั้บค่าธรรมเนยีมการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน รวมถงึค่าธรรมเนยีมในการสับเปลีย่น  

หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ตามอัตราที่ก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั ้งผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื ทั ้งน ี ้เป็นไปตามที่

ก าหนดไวใ้นหนังส ือชีช้วนส่วนโครงการ ขอ้ 15 “ค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ่้ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู ้

สั่งซ ือ้หรือผูถ้อืหน่วยลงทุน”  

(2) บอกเลกิการเป็นผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืตามขอ้ก าหนด และเงือ่นไขทีก่ าหนดไว ้  

ในสัญญาแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน  

6.2 หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื  

(1) แจกจ่ายหนังส ือชี้ชวนของกองทุน ค าขอเปิดบัญชีกองทุน ค าสั่งซ ือ้หน่วยลงทุน หรือค าสั่งขายคนืหน่วย

ลงทุน ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ เพือ่ส่งเสริมการขาย  

(2) รับค าสั่งซ ื้อหรือค าสั่งขายหน่วยลงทุน รับช าระค่าซ ื้อหน่วยลงทุนจากผูส้ั่งซ ือ้หน่วยลงทุน และช าระค่าขาย

คนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น ี ้ตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นโครงการจัดการ  

(3) ยืนยันเอกสารสรุปรายการการซือ้ การขายคนื หรือการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนทีจั่ดท าข ึน้ระหว่างบริษัทจัดการ

และผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื  

(4) ตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นของขอ้มูลในเอกสารใบค าขอเปิดบัญชกีองทุน ใบค าสั่งซ ือ้  ใบ

ค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน ใบค าสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนและเอกสารอ ืน่ ๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้งตามทีบ่ริษัทจัดการก าหนด  

(5) ตรวจสอบหลักฐานประกอบค าขอเปิดบัญชกีองทุนใหม้คีวามถูกตอ้งและครบถว้น  

(6) ด าเนนิการตามหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบทีก่ าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขาย หรือรับซื้อค ืน

หน่วยลงทุน ตลอดจนกระท าการอ ืน่ใดตามทีก่ าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั ้ง ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื รวมถ ึง

ตามหลักเกณฑท์ีส่ านักคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ หน่วยงานอ ืน่ใดทีเ่ก ีย่วขอ้งก าหนด 

 

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

ชือ่ :  

ทีอ่ยู่ :  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 

8. ผูล้งทนุรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายท ีไ่ม่ไดเ้ป็นผูดู้แลสภาพ

คล่อง) :  

ชือ่ :  

ทีอ่ยู่ :  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  
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9. ท ีป่รกึษา :  

 

9.1. ทีป่รึกษาการลงทุน :  

ชือ่ :  

ทีอ่ยู่ :  

 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 

หมายเหตุ (ทีป่รึกษาการลงทุน) :  

 

9.2.ทีป่รึกษากองทุน :  

 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 

หมายเหตุ (ทีป่รึกษากองทุน) :  

 

10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมปีระกนั) :  

 

ไม่ม ี

 

11. ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทนุ (Outsource) :  

ชือ่ :  

ทีอ่ยู่ :  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 

หมายเหตุ (ผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทุน) :  

 

12. คณะตวัแทนผูถ้อืหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  

 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 

13. สทิธหินา้ท ีแ่ละความรบัผดิชอบของผูถ้อืหน่วยลงทนุ :  

 

13.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุน ทัง้น ี ้การรับซือ้คนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในหนังสอืชี้

ชวนส่วนโครงการ ขอ้ 7 เรื่อง “การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน”  

 

13.2. สทิธใินการรับเงนิปันผล :  

 

13.3. สทิธใินการโอนหน่วยลงทุน :  
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ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดโ้ดยเป็นไปตามวธิทีีก่ าหนดไวใ้นโครงการ และตอ้งปฏบัิตติาม

หลักเกณฑแ์ละวธิกีารโอนหน่วยลงทุนทีบ่ริษัทจัดการก าหนด อย่างไรก็ด ีบริษัทจัดการหรือนายทะเบยีนอาจ

ปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณทีีก่ารโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะส่งผลใหก้องทุนรวมมผูีถ้อืหน่วยลงทุน
นอ้ยกว่า 35 ราย หรือนอ้ยกว่าจ านวนทีไ่ดรั้บการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้การโอน

หน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มกับหรือเพือ่ประโยชนข์องพลเมอืงสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ีม่ถี ิน่ฐานอยู่ใน

สหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึง่โดยปกตมิถี ิน่ทีอ่ยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถงึกองทรัพย์สนิของบุคคลดังกล่าวและ

บริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึง่จัดใหม้ขี ึน้และด าเนนิกจิกรรมในสหรัฐอเมริกา  

 

13.4. ขอ้จ ากัดการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการจะไม่โอนหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพือ่ประโยชนข์องพลเมอืงสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ีม่ถี ิน่ฐาน

อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึง่โดยปกตมิถี ิน่ทีอ่ยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถงึกองทรัพย์สนิของบุคคลดังกล่าวและ

บริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึง่จัดใหม้ขี ึน้และด าเนนิกจิกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจงึขอสงวนสทิธใินการทีจ่ะ

ไม่โอนหน่วยลงทุนของกองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มใหก้ับบุคคลทีก่ล่าวมาขา้งตน้  

 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณดีังต่อไปนี ้  
(1) โอนหน่วยลงทุนใหบ้ดิา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(2) โอนหน่วยลงทุนตามค าสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย  

(3) โอนหน่วยลงทุนในกรณพีเิศษอ ืน่ ๆ ทีบ่ริษัทจัดการเหน็สมควรและอนุมัตใิหโ้อนได  ้  

 

วธิกีารโอนหน่วยลงทุน:  

(1) ผูโ้อนจะตอ้งมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองทีส่ านักงานนายทะเบยีนหน่วยลงทุน หรือส านักงาน

ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืทีเ่ปิดบัญชกีองทุนไว ้ ในกรณทีีผู่รั้บโอนยังไม่มบัีญชกีองทุนกับบริษัทจัดการ 
ผูรั้บโอนจะตอ้งด าเนนิการตามขัน้ตอนทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนโครงการ ขอ้ 5 “การเสนอขายหน่วยลงทุน

ครั้งแรก” ในส่วนของ “การเปิดบัญชกีองทุน” ผูโ้อนจงึจะสามารถท าการโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูรั้บโอนได ้  

(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนยีมในการโอนหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนโครงการ ขอ้ 15.3 

เรื่อง “ค่าธรรมเนยีมทีเ่รียกเก็บจากผูส้ั่งซ ือ้หรือผูถ้อืหน่วยลงทุน"  

(3) หลังจากทีไ่ดรั้บค่าธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนแลว้ นายทะเบยีนหน่วยลงทุนหรือผูส้นับสนุน

การขายหรือรับซือ้คนืจะส่งมอบใบเสร็จรับเงนิและใบก ากับภาษี  
(4) ในกรณทีีผู่โ้อนมใีบหน่วยลงทุนและตอ้งการโอนหน่วยลงทุน ผูโ้อนจะตอ้งน าส่งใบหน่วยลงทุนคนืใหแ้ก่นาย

ทะเบยีนหน่วยลงทุนเพือ่ท าการโอนหน่วยลงทุนในระบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scrip less) หากผูรั้บโอนตอ้งการได ้

ใบหน่วยลงทุน จะตอ้งยื่นเรื่องการขอใหอ้อกใบหน่วยลงทุน ตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้ผูกพัน ขอ้ 14 

เรื่อง “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน” ซึง่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะด าเนนิการโอน

หน่วยลงทุนและออกหนังสอืแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้โ้อนและผูรั้บโอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันท าการ นับ

แต่วันขอโอนหน่วยลงทุน โดยค าขอโอนหน่วยลงทุนตอ้งถูกตอ้งและครบถว้น ทัง้น ี ้ผูรั้บโอนหน่วยลงทุนจะใช ้

สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้ผูกพัน ขอ้ 13 เรื่อง “สทิธ ิหนา้ที ่ และความ

รับผดิชอบของผูถ้อืหน่วยลงทุน” ไดต้่อเม ือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนด าเนนิการโอนหน่วยลงทุนเรียบรอ้ยแลว้  

บริษัทจัดการอาจพจิารณาเปลีย่นแปลง/แกไ้ขวธิกีารโอนหน่วยลงทุนโดยการกระท าดังกล่าวไม่ถอืเป็นการแกไ้ข

โครงการ ทัง้น ี ้ในการด าเนนิการดังกล่าวบริษัทจัดการจะค านงึถงึประโยชนข์องกองทุนและผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็น

ส าคัญ  

 

13.5. สทิธใินการลงมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการลงทุนหรือแกไ้ขวธิจัีดการ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธลิงมตเิพือ่ใหบ้ริษัทจัดการท าการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรือแกไ้ขวธิกีารจัดการได ้ ทัง้น ี ้

บริษัทจัดการจะปฏบัิตติามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนโครงการ ขอ้ 19 เรื่อง "การขอ

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน และวธิกีารแกไ้ขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวธิกีารจัดการ" และตามทีร่ะบุใน

หนังสอืชีช้วนส่วนขอ้ผูกพันขอ้ 19 เรื่อง “หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน”  

 

ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วน
ทีเ่กนิดังกล่าว เวน้แต่เป็นกรณกีองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนดิหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนดิดังกล่าวมผูีถ้อืหน่วย

ลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวไดเ้ต็มตามจ านวนทีถ่อือยู่  

 

ทัง้น ี ้หลักเกณฑเ์ก ีย่วกับขอ้จ ากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและขอ้ยกเวน้ จะเป็นไปตามประกาศ และ/หรือ 

กฎหมายอ ืน่ ๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้ง และ/หรือประกาศทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  
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13.6. สทิธใินการไดรั้บเงนิคนืเม ือ่เลกิโครงการ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธทิีจ่ะไดรั้บเงนิคนืเม ือ่บริษัทจัดการเลกิกองทุน โดยบริษัทจัดการจะจัดใหม้กีารช าระบัญชี

ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้ผูกพันขอ้ 23 เรื่อง "การช าระบัญชเีม ือ่เลกิ

กองทุน"  

 

13.7. สทิธปิระโยชนอ์ ืน่ ๆ :  

(1) สทิธใินการจ าน าหน่วยลงทุน:  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าน าไดต้ามกฎหมาย โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วย
ลงทุนเพือ่ใชใ้นการจ าน าแทนเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ทัง้น ี ้นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะรับจดทะเบยีน

จ าน าใหแ้ก่ผูรั้บจ าน าทีเ่ป็นสถาบันการเงนิเท่านัน้  

การขอออกใบหน่วยลงทุนเพือ่ใชใ้นการจ าน า :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะน าหน่วยลงทุนไปจ าน าจะตอ้งน าเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมายื่นพรอ้ม

กรอกค าขอออกใบหน่วยลงทุนเพือ่การจ าน าดว้ยตนเองทีบ่ริษัทจัดการ หรือส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา

ของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื เพือ่น าส่งใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนออกใบหน่วยลงทุนเพือ่ใชใ้นการ
จ าน า ทัง้น ี ้นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะท าการระงับการท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทุนจนกว่าจะมกีารจดแจง้ถอน

การจ าน าต่อนายทะเบยีนหน่วยลงทุน  

โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งมกีารเสยีค่าธรรมเนยีมในการจัดพมิพใ์บหน่วยลงทุนในอัตราฉบับละไม่เกนิ 50 บาท 

บริษัทจัดการอาจพจิารณาเปลีย่นแปลง/แกไ้ขวธิกีารจ าน าหน่วยลงทุนโดยไม่ถอืเป็นการแกไ้ขโครงการ ทัง้น ี ้ใน

การด าเนนิการดังกล่าวบริษัทจัดการจะค านงึถงึประโยชนข์องกองทุนและผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ  

(2) สทิธใินการไดรั้บช าระค่ารับซือ้คนืหน่วยลงทุนดว้ยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอ ืน่แทนเงนิ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธไิดรั้บช าระค่ารับซือ้คนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ ืน่แทนจ านวนเงนิไดใ้น
กรณทีีก่องทุนไม่สามารถช าระค่ารับซือ้คนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามทีร่ะบุในหนังสอืชีช้วนส่วน

โครงการ ขอ้ 9 เรื่อง “การช าระค่ารับซือ้คนื สับเปลีย่นหน่วยลงทุนดว้ยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอ ืน่แทนเงนิ”  

(3) สทิธใินการเปลีย่นแปลงขอ้มูลในทะเบยีนผูถ้อืหน่วย :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะแจง้แกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มูลทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นใบค าขอเปิดบัญชกีองทุน ตอ้งกรอกใน

แบบฟอร์มค าขอแกไ้ขขอ้มูลผูถ้อืหน่วย และยื่นใหแ้ก่บริษัทจัดการ หรือนายทะเบยีนเพือ่แกไ้ขขอ้มูลโดยผูถ้อื

หน่วยลงทุนตอ้งยื่นเอกสารประกอบ (ถา้ม)ี เพือ่ใหน้ายทะเบยีนด าเนนิการแกไ้ขขอ้มูลในทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ต่อไป โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งรับทราบและยินยอมทีจ่ะปฏบัิตติามเงือ่นไขทีก่ าหนดในแบบฟอร์มค าขอแกไ้ข

ขอ้มูลผูถ้อืหน่วย  

 

 

13.8. อ ืน่ ๆ  :  

สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณทีีม่กีารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทุน  
ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วน

ทีเ่กนิดังกล่าว ทัง้น ี ้หลักเกณฑเ์ก ีย่วกับขอ้จ ากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและขอ้ยกเวน้ จะเป็นไปตามประกาศ 

และ/หรือ กฎหมายอ ืน่ ๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้ง และ/หรือประกาศทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  

 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีวามรับผดิจ ากัดเพยีงไม่เกนิค่าหน่วยลงทุนทียั่งส่งใชแ้ก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ 

 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ ไม่ว่าในทอด
ใด ๆ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ะผูกพันตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพันซึง่ลงนามโดยผูดู้แล

ผลประโยชนท์ีไ่ดรั้บการแต่งตัง้จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ 

 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรียกใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชนต์อบแทนและคนืเงนิทุนไดไ้ม่เกนิไป

กว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมทีต่นถอื ทัง้น ี ้ในกรณทีีม่กีารแบ่งชนดิของหน่วยลงทุน สทิธใินการไดรั้บ

ประโยชนต์อบแทนหรือการคนืเงนิทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละชนดิตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทุน
ชนดินัน้ ๆ ดว้ย  
 

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ :  



 
 

กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิต้ี (KKP GINFRAEQ-H FUND)             หนา้ 15              

 

 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน :  

- ใบหน่วยลงทุน 
- สมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

- หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน 

 

14.2. เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

1) บริษัทจัดการโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนส าหรับการซือ้หน่วยลงทุน

ในการเสนอขายครั้งแรก เพือ่เป็นการยืนยันจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรือจ านวนเงนิใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น ี ้
บริษัทจัดการโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะด าเนนิการส่งมอบหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อื

หน่วยลงทุนทางไปรษณยี์ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันส ิน้สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  

กรณกีารซือ้ ขายคนื หรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุนภายหลังการปิดการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืจะด าเนนิการออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 5 

วันท าการ นับแต่วันท าการซือ้ขายหรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้  

2) หากปรากฏขอ้ผดิพลาดในหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งท าการทักทว้งขอ้ผดิพลาด
ภายในระยะเวลาตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน มฉิะนัน้บริษัทจัดการจะถอืว่าขอ้มูลดังกล่าว

ถูกตอ้ง  

3) บริษัทจัดการโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนอาจจะด าเนนิการออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ใหก้ับผูถ้อืหน่วย

ลงทุนไดใ้นกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ โดยมขีัน้ตอนดังน ี ้  

(ก) ผูถ้อืหน่วยลงทุนกรอกรายละเอยีดในค าขอใหอ้อกใบหน่วยลงทุน ซึง่ขอรับไดท้ีส่ านักงานนายทะเบยีนหน่วย

ลงทุน  

(ข) ยื่นค าขอใหอ้อกใบหน่วยลงทุนพรอ้มช าระค่าธรรมเนยีมตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนโครงการ ขอ้ 15.3 
เรื่อง "ค่าธรรมเนยีมทีเ่รียกเก็บจากผูส้ั่งซ ือ้หรือผูถ้อืหน่วยลงทุน" ในหวัขอ้ 15.3.5. “ค่าธรรมเนยีมการออก

เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน”  

(ค) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนโดยไดรั้บมอบหมายจากบริษัทจัดการจะด าเนนิการออกใบหน่วยลงทุนใหก้ับผูถ้อื

หน่วยลงทุนตามจ านวนหน่วยลงทุนที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนกรอกในค าขอใหอ้อกใบหน่วยลงทุน ส าหรับกรณทีีผู่ถ้อื

หน่วยลงทุนกรอกจ านวนหน่วยลงทุนในค าขอใหอ้อกใบหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ใน

รายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะใหอ้อกใบหน่วย
ลงทุนส าหรับจ านวนเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนัน้  

(ง) ใบหน่วยลงทุนทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนออกใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนจะมขีอ้ความตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศก าหนด ซึง่จะระบุชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยในใบหน่วยลงทุนจะตอ้งมลีายมอืชือ่กรรมการผูม้อี านาจผูกพัน

บริษัทจัดการ และประทับตราส าคัญหรือลายมอืชือ่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนหรือใชเ้ครื่องจักรประทับหรือโดยวธิ ี

อ ืน่ใดตามทีก่ฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตใหท้ าได  ้  

(จ) หากผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ใีบหน่วยลงทุนตอ้งการจะขายคนืหน่วยลงทุนจ านวนดังกล่าวจะตอ้งน าใบหน่วย
ลงทุนมาใหแ้ก่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนเพือ่โอนหน่วยลงทุนนัน้เขา้ระบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อนจงึจะ

ท าใหก้ารขายหน่วยลงทุนจ านวนนัน้มผีลได ้  

4) ในกรณทีีบ่ริษัทจัดการหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุน และ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืมรีะบบหรือ

สามารถบันทกึรายการซือ้ขายในสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนได ้ โดยผูถ้อืหน่วยทีป่ระสงคจ์ะขอรับสมุด

บัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจะตอ้งยื่นค าขอใหอ้อกสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนพรอ้มช าระ

ค่าธรรมเนยีมตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนโครงการ ขอ้ 15.3 เรื่อง "ค่าธรรมเนยีมทีเ่รียกเก็บจากผูส้ั่งซ ือ้หรือ

ผูถ้อืหน่วยลงทุน" ในหวัขอ้ 15.3.5. “ค่าธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน”  
(ก) บริษัทจัดการหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะด าเนนิการบันทกึชือ่ผูส้ั่งซ ือ้หน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วย

ลงทุน และในสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน  

(ข) บริษัทจัดการหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุนหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชี

แสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั่งซ ือ้หรือผูถ้อืหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลักฐานเพือ่ยืนยันการท ารายการซือ้หรือขาย

คนืหรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(ค) ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนหรือขายคนืหรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีนา้ที่
ในการน าสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจุบันเสมอ ณ ทีท่ าการของบริษัทจัดการ 

หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน หรือ ณ ทีท่ าการทีไ่ดรั้บมอบหมายจากบริษัทจัดการหรือนาย

ทะเบยีนหน่วยลงทุนตัง้แต่วันท าการถัดจากวันท าการซือ้หรือขายคนืหรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุน  

(ง) ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่น าสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนมาบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจุบัน ใหถ้อืเอา

รายการทีบั่นทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนเป็นรายการทีถู่กตอ้ง  
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เงือ่นไขเพิม่เตมิ :  

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เพิม่เตมิ รูปแบบของเอกสาร หรือวธิกีารอ ืน่ใดเพือ่แสดงสทิธใินหน่วย

ลงทุน เพือ่เป็นหลักฐานยืนยันการท ารายการซือ้ ขายคนื สับเปลีย่นหน่วยลงทุน หรือขอ้มูลการท าธุรกรรมการ
ลงทุนอ ืน่ใด (ถา้ม)ี รวมถงึระยะเวลาการส่งมอบเอกสารหรือวธิกีารตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้ และทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิใน

อนาคตได ้ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีบ่ริษัทจัดการก าหนด โดยถอืว่าไดรั้บความเหน็ชอบจากผูถ้อื

หน่วยลงทุนแลว้ ทัง้น ี ้ในการด าเนนิการเก ีย่วกับเรื่องดังกล่าวบริษัทจัดการจะพจิารณาถงึประโยชนข์องผูถ้อื

หน่วยลงทุนเป็นส าคัญ รวมถงึเพือ่อ านวยความสะดวก และเพือ่ประสทิธภิาพในการใหบ้ริการการลงทุนแก่ผูถ้อื

หน่วยลงทุน  

 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดท าหลักฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วย

ลงทุนสามารถใชอ้า้งองิต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอ ืน่ได ้

 

ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมตอ้งจัดท าใบหน่วยลงทุนมอบ

ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน  

 

15. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ :   

 

16. วธิกีารช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอืน่ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ :  

หากมกีารผดินัดช าระหนีห้รือมพีฤตกิารณว่์าผูอ้อกตราสารแหง่หนี้หรือลูกหนีต้ามสทิธเิรียกรอ้งของกองทุนจะไม่

สามารถช าระหนีไ้ด ้บริษัทจัดการจะรับช าระหนีด้ว้ยทรัพย์สนิอ ืน่ทัง้ทีเ่ป็นหลักประกันและมใิช่หลักประกันเพือ่

กองทุนตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารจัดการกองทุน  

 
16.1 กรณทีีบ่ริษัทจัดการไดบั้นทกึมูลค่าตราสารแหง่หนีห้รือสทิธเิรียกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย์  

16.1.1 เม ือ่มกีารบันทกึมูลค่าตราสารแหง่หนีห้รือสทิธเิรียกรอ้งเป็นศูนย์ ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทีม่ชี ือ่อยู่ใน

ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วันทีบ่ริษัทจัดการไดบั้นทกึมูลค่าตราสารแหง่หนีห้รือสทิธเิรียกรอ้งเป็นศูนย์เป็นผูม้ ี

สทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรัพย์สนิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี ้ เวน้แต่บริษัทจัดการไดด้ าเนนิการตามหนังสอืชีช้วนส่วน

ขอ้ผูกพัน ขอ้ 16.3 ก่อนแลว้  

16.1.2 กรณทีีบ่ริษัทจัดการไดป้ฏบัิตติามขอ้ 16.1.1 หรือขอ้ 16.3 บริษัทจัดการจะไม่น าทรัพย์สนิทีไ่ดจ้ากการ
รับช าระหนีด้ว้ยทรัพย์สนิอ ืน่ และเงนิไดสุ้ทธจิากทรัพย์สนิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนีม้ารวมค านวณมูลค่าทรัพย์สนิ

สุทธขิองกองทุน และจะจ าหน่ายทรัพย์สนิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนีใ้นโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านงึถงึ

ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ เวน้แต่กรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรัพย์สนิทีไ่ด ้

จากการรับช าระหนีต้กลงรับช าระหนีด้ว้ยทรัพย์สนิดังกล่าวแทนเงนิ ทัง้น ี ้ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคม

บริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหว่างทีบ่ริษัทจัดการยังไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สนิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี ้ บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชนจ์ากทรัพย์สนินัน้ได ้และในกรณทีีม่คี่าใชจ่้ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงนิ

ส ารองรายไดห้รือผลประโยชนท์ีไ่ดจ้ากการบริหารทรัพย์สนินัน้  

16.1.3 เม ือ่มเีงนิไดสุ้ทธจิากทรัพย์สนิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนีด้ว้ยทรัพย์สนิอ ืน่ในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลีย่

เงนิไดสุ้ทธจิากทรัพย์สนิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนีค้นืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธนิัน้ภายใน 45 

วันนับตัง้แต่วันถัดจากวันทีม่เีงนิไดสุ้ทธ ิ และแจง้รายละเอยีดเก ีย่วกับการเฉลีย่เงนิคนืไปยังส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการ นับตัง้แต่วันถัดจากวันทีบ่ริษัทจัดการไดเ้ฉลีย่เงนิคนื เวน้แต่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลีย่เงนิคนืเป็นอย่างอ ืน่  
16.1.4 เม ือ่มกีารบันทกึมูลค่าตราสารแหง่หนีห้รือสทิธเิรียกรอ้งเป็นศูนย์แลว้ ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมไดรั้บ

ช าระหนีต้ามตราสารแหง่หนีห้รือสทิธเิรียกรอ้งดังกล่าวเป็นเงนิ บริษัทจัดการจะปฏบัิตติามหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้

ผูกพัน ขอ้ 16.1.3 โดยอนุโลม  

 

16.2 กรณทีีบ่ริษัทจัดการไม่ไดบั้นทกึมูลค่าตราสารแหง่หนีห้รือสทิธเิรียกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย์  

16.2.1 ก่อนการรับช าระหนีด้ว้ยทรัพย์สนิอ ืน่ทีม่ใิช่หลักประกันในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการกองทุนรวมตอ้งไดรั้บ
ความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนตามมตพิเิศษ  

ในการขอความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนหรือผูดู้แลผลประโยชนต์ามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุ

รายละเอยีดเก ีย่วกับทรัพย์สนิทีก่องทุนรวมจะไดจ้ากการรับช าระหนี ้ มูลค่าของทรัพย์สนิ ประมาณการค่าใชจ่้าย 

พรอ้มเหตุผลและความจ าเป็นในการรับช าระหนี ้  

16.2.2 เม ือ่ไดรั้บทรัพย์สนิมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจัดการจะน าทรัพย์สนิดังกล่าวมารวมค านวณมูลค่า

ทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรัพย์สนินัน้เพือ่ใชใ้นการค านวณมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิอง
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กองทุนรวมตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยไดรั้บความเหน็ชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนนิการกับทรัพย์สนิดังกล่าวดังน ี ้  

(1) กรณเีป็นทรัพย์สนิประเภททีก่องทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมไีวไ้ด ้ บริษัทจัดการอาจมไีวซ้ ึง่ทรัพย์สนิ
ดังกล่าวต่อไปเพือ่เป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวมก็ได ้  

(2) กรณเีป็นทรัพย์สนิประเภททีก่องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมไีวไ้ด ้ บริษัทจัดการจะจ าหน่ายทรัพย์สนิ

ดังกล่าวในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ และในระหว่าง

ทีบ่ริษัทจัดการยังไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สนิดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจ์ากทรัพย์สนิ

ดังกล่าว ในกรณทีีม่คี่าใชจ่้ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สนิของกองทุน  

16.3 ในกรณทีีม่พีฤตกิารณว่์าผูอ้อกตราสารแหง่หนีห้รือลูกหนีต้ามสทิธเิรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด ้ บริษัท
จัดการจะด าเนนิการใหผู้ถ้อืหน่วยทุกรายทีม่ชี ือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วันทีม่พีฤตกิารณว่์าผูอ้อกตรา

สารแหง่หนีห้รือลูกหนีต้ามสทิธเิรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด ้ เป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรัพย์สนิอ ืน่ทีไ่ด ้

จากการรับช าระหนีก้็ได ้ทัง้น ี ้ในการด าเนนิการดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่น าตราสารแหง่หนีห้รือสทิธเิรียกรอ้ง

นัน้มารวมค านวณมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม  

 

เงือ่นไขเพิม่เตมิ :  
ในการเฉลีย่เงนิคนืแต่ละครั้งตามขอ้ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมเีหตุผลแสดงใหเ้หน็ว่า เงนิไดสุ้ทธจิากทรัพย์สนิ

ทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนีไ้ม่คุม้กับภาระค่าใชจ่้ายในการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจน า

เงนิไดสุ้ทธดิังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีก่ารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะคุม้กับภาระค่าใชจ่้ายก็ได ้

ทัง้น ี ้หากไดม้กีารจ าหน่ายทรัพย์สนิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนีจ้นครบถว้นแลว้ และปรากฏว่าเงนิไดสุ้ทธนิัน้ไม่คุม้

กับภาระค่าใชจ่้ายในการเฉลีย่เงนิคนื บริษัทจัดการอาจน าเงนิไดสุ้ทธดิังกล่าวมารวมค านวณเป็นมูลค่าทรัพย์สนิ

สุทธขิองกองทุนรวมก็ได ้  

 
การช าระเงนิหรือทรัพย์สนิอ ืน่ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่

ปรากฏชือ่ตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้  

 

17. การจดัท าทะเบยีนหน่วยลงทนุ การโอนหน่วยลงทนุ และขอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทนุ :  

 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมหีนา้ทีจั่ดใหม้ทีะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑท์ีอ่อกตามมาตรา 125(5) แหง่
พระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 

ใหส้ันนษิฐานไวก้่อนว่าทะเบยีนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และการช าระเงนิหรือทรัพย์สนิอ ืน่ รวมทัง้การใหส้ทิธหิรือการ

จ ากัดสทิธใิด ๆ แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏรายชือ่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตาม

ขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพันหรือตามกฎหมายแลว้ ใหถ้อืว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมไดด้ าเนนิการตามอ านาจหนา้ที่

แลว้ 
 

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน 

ในกรณดีังน ี ้

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณเีป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุน

จะท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบัน ผูล้งทุนรายใหญ่ หรือผูม้เีงนิลงทุนสูง ตามทีก่ าหนดในโครงการ

จัดการกองทุนรวม เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณเีป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผูล้งทุนสถาบันหรือผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ และ
การโอนหน่วยลงทุนจะท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบันหรือผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ ตามที่ก าหนด ใน

โครงการจัดการกองทุนรวม เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทุน ดังน ี ้

1. หน่วยลงทุนทีบ่ริษัทจัดการกองทุนรวมขายใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนก่อนวันที ่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณเีป็น

กองทุนรวมหุน้ระยะยาวทีจั่ดตัง้ข ึน้ก่อนวันที ่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การเล ีย้งชพี  
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การออมตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของ

กองทุน  

 

 

18. ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุ และขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง (ถา้ม)ี :  
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18.1. หลักเกณฑเ์ก ีย่วกับขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทุน และ/หรือขอ้จ ากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีง  

(1) หลักเกณฑเ์ก ีย่วกับขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทุน และ/หรือขอ้จ ากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีง จะเป็นไปตาม

ประกาศและ/หรือ กฎหมายทีเ่ก ีย่วขอ้ง และ/หรือประกาศทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  
(2) กองทุนมขีอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทุนเพือ่ประโยชนข์องพลเมอืงสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ีม่ถี ิน่ ฐานอยู่ใน

สหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึง่โดยปกตมิถี ิน่ทีอ่ยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถงึกอง ทรัพย์สนิของบุคคลดังกล่าวและ

บริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึง่จัดใหม้ขี ึน้และด าเนนิ กจิกรรม ในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการทีจ่ะ

ไม่ ซ ือ้ ขาย โอน หน่วยลงทุนของ กองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มใหก้ับบุคคลทีก่ล่าวมาขา้งตน้  

 

 
18.2. สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนกรณทีีถ่อืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทุน :  

ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วน

ทีเ่กนิดังกล่าว เวน้แต่เป็นกรณกีองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนดิหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนดิดังกล่าวมผูีถ้อืหน่วย

ลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวไดเ้ต็มตามจ านวนทีถ่อือยู่  

 

ทัง้น ี ้หลักเกณฑเ์ก ีย่วกับขอ้จ ากัดในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและขอ้ยกเวน้ จะเป็นไปตามประกาศ และ/หรือ 

กฎหมายอ ืน่ ๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้ง และ/หรือประกาศทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  

 

 

19. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ :  

 

การด าเนนิการใดทีโ่ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หาก

บริษัทจัดการกองทุนรวมไดด้ าเนนิการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบใหด้ าเนนิการดังกล่าวและมผีลผูกพันตามมต  ิ

 

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนนิการใดอันเป็นการขัดหรือแยง้กับหลักเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืว่ามติ

นัน้เสยีไป 

 

ในกรณทีีเ่ป็นการขอมตเิพือ่แกไ้ขขอ้ผูกพันในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคัญ ตอ้ง
ไดรั้บมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้ม่นอ้ยกว่าสามในสีข่องจ านวน

หน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งเขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วย

ลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ส่งหนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) เวน้แต่กรณทีีก่องทุนรวม

มกีารแบ่งชนดิหน่วยลงทุน การขอมตผูิถ้อืหน่วยลงทุนนอกจากจะตอ้งปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์ก ีย่วกับ

การขอมตผูิถ้อืหน่วยลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผูกพัน หรือทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือ

ตามทีก่ าหนดในประกาศนีแ้ลว้ ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์พิม่เตมิดังต่อไปนีด้ว้ย  
 

(1) ในกรณทีีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนดิ โดยแต่ละชนดิไดรั้บผลกระทบต่อผูถ้อื

หน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมากหรือมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนดิทีไ่ดรั้บ

ผลกระทบ แลว้แต่กรณ ี

(2) ในกรณทีีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณใีด ตอ้งไดรั้บมตเิสยีง

ขา้งมากหรือมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(3) ในกรณทีีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิใดชนดิหนึง่ ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมากหรือมติ
พเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แต่กรณ ี 

 

20. วธิกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนั :  

 

การแกไ้ขเพิม่เตมิส่วนใดส่วนหนึง่ของขอ้ผูกพันทีเ่ป็นไปตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผูกพัน และมสีาระส าคัญที่

เป็นไปตามและไม่ขัดหรือแยง้กับพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจน
หลักเกณฑท์ีอ่อกโดยอาศัยอ านาจของกฎหมายดังกล่าว ใหถ้อืว่าขอ้ผูกพันส่วนทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้มผีลผูกพัน

คู่สัญญา 

 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคัญตอ้งไดรั้บมตพิเิศษของ

ผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น ี ้เรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคัญ ใหร้วมถงึ 
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(ก) ขอ้ก าหนดเก ีย่วกับผลประโยชนต์อบแทนและการคนืเงนิทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(ข) ขอ้ก าหนดเก ีย่วกับการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ ืน่ตามขอ้ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 

(ค) ขอ้ก าหนดเก ีย่วกับการรับช าระหนีด้ว้ยทรัพย์สนิอ ืน่  

(ง) ขอ้ก าหนดเก ีย่วกับการประกันตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 กรณี

กองทุนรวมมปีระกัน และขอ้ก าหนดเก ีย่วกับการแกไ้ขเพิม่เตมิสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมผีลใหผู้ถ้อืหน่วย

ลงทุนเสยีผลประโยชน ์

(จ) เรื่องทีผู่ดู้แลผลประโยชนเ์หน็ว่ากระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคัญ 
การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ้ใหม้ผีลผูกพันเม ือ่ไดรั้บความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน ์

โดยไม่ตอ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 

(ก) เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันใหม้สีาระส าคัญสอดคลอ้งกับโครงการจัดการกองทุนรวมทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดย

ไดรั้บมตโิดยเสยีงขา้งมากหรือมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรือไดรั้บความเหน็ชอบจากส านักงาน แลว้แต่

กรณ ีหรือ 
(ข) ผูดู้แลผลประโยชนแ์สดงความเหน็ว่าการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันนัน้เหมาะสม มคีวามจ าเป็นหรือสมควร และ

ไม่กระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคัญ 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันไม่ว่ากรณใีด 

 

ตอ้งกระท าเป็นหนังสอืลงลายมอืชือ่โดยบุคคลผูม้อี านาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูดู้แล

ผลประโยชน ์พรอ้มทัง้ประทับตราบริษัท (ถา้ม)ี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหม้ขีอ้ผูกพันเปิดเผยไว ้ ณ ทีท่ า

การและเว็บไซตข์องบริษัทจัดการกองทุนรวมเพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได ้ รวมทัง้จัดส่งสรุปการ
แกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันพรอ้มทัง้เหตุผลและความจ าเป็นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนพรอ้มกับการส่งรายงานประจ าปีของ

กองทุนรวม  

 

21. การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :   

 

21.1. การระงับขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่ม ี 
 

21.2. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 

 

22. การเลกิกองทนุรวม :  

 

22.1. เงือ่นไขในการเลกิกองทุน :  

 

(1) จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลงเหลอืนอ้ยกว่า 35 ราย ในวันท าการใด  

(2) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึง่ดังน ี ้  

(ก) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนสุทธ ิณ วันใดวันหนึง่เกนิกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมด  

(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสุทธใินช่วงระยะเวลา 5 วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนใดตดิต่อกันคดิเป็น
จ านวนเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

ทัง้น ี ้ในกรณทีีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กี าหนดระยะเวลาการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การ

พจิารณาระยะเวลาการขายคนืหน่วยลงทุน ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดยีวกันซึง่กองทุนรวมเปิดให ้

รับซือ้คนืหน่วยลงทุนเท่านัน้  

ความใน (2) วรรคหนึง่ มใิหน้ ามาใชบั้งคับกับกองทุนรวมทีบ่ริษัทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสุจริตและ

สมเหตุสมผลว่าการเลกิกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชนต์่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่ เน ือ่งจากกองทุนรวมยังคง
มทีรัพย์สนิคงเหลอืทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่จะไม่ไดรั้บ

ผลกระทบจากการขายคนืนัน้  

 

ความใน ขอ้ (2) วรรคหนึง่และวรรคสองมใิหน้ ามาใชบั้งคับกับกองทุนรวมดังน ี ้  

(ก) กองทุนรวมตลาดเงนิ  
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(ข) กองทุนรวมหน่วยลงทุน  

(ค) กองทุนรวมฟีดเดอร์  

(ง) กองทุนรวมดัชน ี 
(จ) กองทุนรวมอทีเีอฟ  

 

(3) บริษัทจัดการจะด าเนนิการเลกิกองทุนรวมเปิดเม ือ่ปรากฏขอ้เท็จจริงทีบ่ริษัทจัดการกองทุนรวมพจิารณาแลว้

มคีวามเชือ่โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทุนตามขอ้ 22.1 (2) วรรคหนึง่ และการเลกิ

กองทุนรวมจะเป็นประโยชนต์่อผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม ทัง้น ี ้ใหน้ าความในขอ้ 22.1 (2) วรรคสามมาใชบั้งคับ

โดยอนุโลม  
 

(4) มูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดโดยค านวณตามมูลค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุนลดลงเหลอืนอ้ยกว่า 

50 ลา้นบาทในวันท าการใด และบริษัทจัดการประสงคจ์ะเลกิกองทุนรวม  

 

(5) บริษัทจัดการจะเลกิกองทุนรวมเม ือ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มคี าสั่งใหเ้ลกิกองทุนรวมตามมาตรา 

128 หรือเม ือ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มคี าสั่งเพกิถอนการอนุมัตใิหจั้ดตัง้กองทุนรวม ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ ์ เงือ่นไข และวธิกีารจัดตัง้และจัดการกองทุน  

 

(6) ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพกิถอนการอนุมัตใิหจั้ดตัง้และจัดการกองทุนรวม ในกรณทีีม่เีหตุอันควร

สงสัยว่าอาจมกีารจัดตัง้กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนท่ัวไปเพือ่การแสวงหาประโยชนจ์ากการลงทุนของบุคคลหรือ

กลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะหรือเพือ่เป็นเครื่องมอืในการบริหารจัดการทรัพย์สนิหรือธุรกจิของบุคคลหรือกลุ่ม

บุคคลใดและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดด้ าเนนิการแจง้ใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบุคคลทีเ่ก ีย่วขอ้ง

ท าการชีแ้จงแสดงเหตุผล ขอ้เท็จจริง และหลักฐาน ซึง่ในกรณทีีไ่ม่มกีารชีแ้จง หรือชีแ้จงแลว้แต่ไม่อาจพสิูจน ์
หรือท าใหเ้ชือ่ไดว่้าการจัดตัง้กองทุนรวมเป็นการจัดตัง้กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนท่ัวไปอย่างแทจ้ริง และส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมท าการแกไ้ข หรือด าเนนิการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุน

รวมไม่สามารถด าเนนิการตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งได ้หรือด าเนนิการแลว้แต่ไม่สามารถท าให ้

กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนท่ัวไปอย่างแทจ้ริง  

 

22.2. การด าเนนิการของบริษัทจัดการ เม ือ่เลกิกองทุนรวม :  

บริษัทจัดการจะด าเนนิการดังต่อไปนีเ้พือ่เลกิกองทุนรวมดังกล่าว  

(1) ยุตกิารรับค าสั่งซ ือ้และค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วันทีเ่กดิเหตุการณต์ามขอ้ 22.1 ขอ้ (1) หรือ  

22.1 ขอ้ (2) หรือ 22.1 ขอ้ (3)  

(2) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชี ือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณยี์ลงทะเบยีน  

รวมทัง้แจง้เป็นหนังสอืใหผู้ดู้แลผลประโยชนแ์ละส านักงานทราบดว้ย ทัง้น ี ้ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันทีเ่กดิ

เหตุการณต์ามขอ้ 22.1 ขอ้ (1) หรือ 22.1 ขอ้ (2) หรือ 22.1 ขอ้ (3)  
(3) จ าหน่ายทรัพย์สนิทีเ่หลอือยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันท าการนับแต่วันทีเ่กดิเหตุการณต์ามขอ้ 

22.1 ขอ้ (1) และ 22.1 ขอ้ (2) หรือ 22.1 ขอ้ (3) เพือ่รวบรวมเงนิเท่าทีส่ามารถกระท าไดเ้พือ่ช าระค่าขายคนื

หน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัต ิ  

(4) ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้ามขอ้ 22.2 (3) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 

10 วันท าการนับแต่วันทีเ่กดิเหตุการณต์ามขอ้ 22.1 ขอ้ (1) และ 22.1 ขอ้ (2) หรือ 22.1 ขอ้ (3) และเม ือ่ได ้

ด าเนนิการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแลว้ใหถ้อืว่าเป็นการเลกิกองทุนรวมเปิดนัน้  

 

23. การช าระบญัชเีม ือ่เลกิกองทนุ :  

บริษัทจัดการจะจัดใหม้กีารช าระบัญช ี โดยจะแต่งตัง้ผูช้ าระบัญชทีีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วาม

เหน็ชอบเพือ่ท าหนา้ทีร่วบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สนิทีค่งเหลอืจากการช าระหนีส้นิของกองทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย

ลงทุน รวมทัง้กระท าการอ ืน่ใดตามแต่จ าเป็นเพือ่ช าระบัญชกีองทุนใหเ้สร็จส ิน้ ทัง้น ี ้ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข 

และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด ส าหรับค่าใชจ่้ายและเงนิค่าตอบแทนในการช าระบัญชขีอง

กองทุนจะหกัจ่ายจากทรัพย์สนิของกองทุนและผูช้ าระบัญชจีะด าเนนิการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม
มูลค่าทรัพย์สนิสุทธเิท่าทีค่งเหลอือยู่ตามสัดส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนถอือยู่ตามหลักฐานที่

ปรากฎในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วันเลกิโครงการ  

 

เม ือ่ไดช้ าระบัญชเีสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ผูช้ าระบัญชจีะท าการจดทะเบยีนเลกิกองทุนกับส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบยีนเลกิกองทุนแลว้ หากปรากฎว่ายังมทีรัพย์สนิคงคา้งอยู่ใหผู้ช้ าระบัญชจัีดการ

โอนทรัพย์สนิดังกล่าวใหต้กเป็นกรรมสทิธ ิข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มภูีมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอ ืน่ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ

อา้งองิทีอ่ยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมลิ าเนาเพือ่การวางทรัพย์ในกรณทีีต่อ้งมกีารวางทรัพย์  
 

โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมัตจิากส านักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แหง่

พระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกับ

บริษัทจัดการกองทุนรวม ถอืเป็นส่วนหนึง่ของขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม  

 


	1. Factsheet Cover-KKP GINFRAEQ-H FUND
	2. หน้ารองปก KKP GINFRAEQ-H FUND
	3. Q&A KKP GINFRAEQ-H_ปรับปรุงรอบปี 65
	4. โครงการ_KKP GINFRAEQ-H_ปรับปรุงรอบปี 65
	5. ข้อผูกพัน_KKP GINFRAEQ-H_ปรับปรุงรอบปี 65

