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หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 

สำหรบัรอบระยะเวลาบญัชี ปีที่ 18 สิน้สุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2564 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
ชื่อกองทุน กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 
ชื่ออังกฤษ Vayupak Fund 1 
ชื่อย่อ VAYU1 
ประเภท - กองทุนผสม 

- กองทุนรวมท่ีมีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอ่ืน 
ภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) 

อายุโครงการ ไม่กำหนด 
นโยบายการลงทุน กองท ุนรวมม ีนโยบายการลงท ุนในล ักษณะการลงท ุน เช ิ ง ร ุ ก  (Active Portfolio 

Management) โดยแบ่งการลงทุนออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
(1) หลักทรัพย์สภาพคล่อง อาทิ ตราสารภาครัฐ ตราสารหนี้ระยะสั้น ตราสารการเงิน หรือ 

ตราสารที่เทียบเท่าเงินฝาก ที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเงินฝาก โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการดำเนินงาน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน 

(2) หล ักทร ัพย ์ เช ิงร ุก อาท ิ หล ักทร ัพย ์ท ี ่จดทะเบ ียนในตลาดหลักทร ัพย์ ได ้แก่  
ตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50 และ SET100) กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึง การลงทุนในหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ตรา
สารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ทั้งนี้ จะบริหารในลักษณะเชิงรุกเพื่อมุ่ง
สร้างผลตอบแทนที่ดีและมั ่นคงตามกรอบการลงทุนของคณะกรรมการกำกับการ
ดำเนินงานของกองทุนรวมวายุภักษ์ เพื่อให้กองทุนรวมได้รับผลตอบแทนที่ดีและมั่นคง
ในระยะยาว แบ่งเป็น 
- การลงทุนในประเทศ อาทิ หลักทรัพย์สถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจ และกิจการท่ี

กระทรวงการคลังถือครองอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งรัฐวิสาหกิจที่จะแปรสภาพ หุ้น
เพิ่มทุนตามสิทธิเรียกร้องของรัฐที่มอบให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเง ิน ลงทุนไปก่อน หุ ้นเพิ ่มทุนตามสิทธิ หรือสิทธิเร ียกร้องท่ี
กระทรวงการคลัง อาจมีในอนาคต ตราสารหนี้ระยะยาว รวมถึงหลักทรัพย์ที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือ หน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

- การลงทุนในต่างประเทศ อาทิ หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศ หุ้นหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือ ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ 
ตลอดจนหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่าง
หน ึ ่ งหร ือหลายอย ่างท ี ่ เป ็นการลงท ุนในต ่างประเทศ ตามที ่สำน ักงาน
คณะกรรมการ กลต. กำหนด 

(3) หลักทรัพย์อื ่น อาทิ หลักทรัพย์ของบริษัทที ่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
(unlisted Securities) ตราสารหนี้ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถ
ลงทุนได้ (Non- Investment Grade) และ/หรือ ตราสารหนี้ที ่ไม่ได้รับการจัดอันดับ
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ความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) โดยจะมีสัดส่วนการลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 15 
ของมูลค ่าทร ัพย์ส ินส ุทธ ิของกองทุนรวม หรือจำนวนสูงส ุดตามหลักเกณฑ์ ท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กำหนด 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนอ่ืน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรสัต์เพ่ือการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการ ในสัดส่วน
ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุน
ดังกล่าว ต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุน
ย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle Investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุน
ต่อในกองทุนอ่ืนภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade Investment) 
ทั้งนี้ ในกรณีลงทุนในต่างประเทศ กองทุนรวมอาจพิจารณานำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้
ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือจำนวนสูงสุดตามที่หลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กำหนดให้ยังคงเป็นกองทุนรวมท่ีไม่ใช่กองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ (FIF) 
นอกจากนี้ กองทุนรวมอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) หรือลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารกองทุน (Efficient Portfolio Management) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กำหนด และอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structure Note) รวมทั้งกองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรม
การขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดย
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 

แนวทางบริหารความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียนเงิน 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที่ค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อชายล่วงหน้า เพ่ือ
ป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัท
จัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตรา
แลกเปลี่ยน (FX Derivatives) ในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงิน
สกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับ
การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจาก 
เงินลงทุน: 

ผู้ลงทุนมีโอกาสท่ีจะได้รับกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึน (ส่วนเกินทุน)  
ในกรณีท่ีราคาหลักทรัพย์ท่ีกองทุนลงทุนมีการปรับตัวสูงข้ึน และเงินปันผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง 
มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซ้ือครั้งแรก แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้ 

หน่วยลงทุนประเภท ก.: จะกำหนดต่อเม่ือมีการเสนอขายหน่วยลงทุนประเภท ก. 
หน่วยลงทุนประเภท ข.: 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 

มูลค่าขั้นต่ำของการส่ังซ้ือครั้งถัดไป แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้ 
หน่วยลงทุนประเภท ก.: จะกำหนดต่อเม่ือมีการเสนอขายหน่วยลงทุนประเภท ก. 
หน่วยลงทุนประเภท ข.: 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) บาท 
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วันท่ีได้รับอนุมัติให้จัดต้ังและจัดการ
กองทุนรวม 

วันท่ี 31 ตุลาคม 2546 

วันท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม วันท่ี 1 ธันวาคม 2546 
วันท่ีแปรสภาพเป็นกองทุนเปิด วันท่ี 1 ธันวาคม 2556 

 

ปัจจัยหลักท่ีส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม 
การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมนำเงินไปลงทุน ซึ่งส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนมีการเปลี่ยนแปลง อาจทำให้ผู้ลงทนุมี
กำไรหรือขาดทุนจากการลงทุน โดยการเปลี่ยนแปลงของราคาดังกล่าว อาจเนื่องมาจากผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
เองหรือภาวะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรวมที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ นอกจากนี้ 
กองทุนรวมอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งมีปัจจัยที่มีผลกระทบ ได้แก่ แนวโน้มเศรษฐกิจ นโยบายการเงินการคลัง สภาพคล่องใน
ระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงมีผลต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ย รวมถึงความสามารถในกาชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร 

คำถามและคำตอบเก่ียวกับกองทุนรวม 
1. ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม 

 มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หรือไม่ อย่างไร 
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ 
1. ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. 
หมายถึง จะกำหนดเม่ือมีการเสนอขายหน่วยลงทุนประเภท ก. 
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. 
หมายถึง กระทรวงการคลัง และอาจประกอบด้วยนักลงทุนภาครัฐ โดยไม่จำกัดสัดส่วนการลงทุนของ
กระทรวงการคลัง ท้ังนี้ นักลงทุนภาครัฐ หมายถึง 
1) รัฐวิสาหกิจ 
2) นิติบุคคลที ่จัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายเฉพาะที ่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุน เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญ

ข้าราชการ สำนักงานประกันสังคม เป็นต้น 
3) กองทุนที่จัดตั้งตามความจำเป็นของหน่วยงานรัฐหรือตามนโยบายของรัฐบาล โดยเป็นไปตามกฎหมายว่า

ด้วยเงินคงคลัง หรือกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ แล้วแต่กรณี 
ท้ังนี้ โครงสร้างของหน่วยลงทุนประเภท ก. มีมาตรการในการชำระคืนเงินต้นเท่ากับจำนวนเงินลงทุนเริ่มแรก โดย
ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. จะได้รับผลตอบแทนตามเงินปันผลรับของกองทุนรวม ซ่ึงมีการกำหนดอัตรา
ผลตอบแทนข้ันต่ำ โดยกำหนดเป็นข้ันพ้ืนฐานตามจริง โดยกำหนดเป็นอัตราคงท่ี ไม่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างไร โดยอ้างอิงกับอัตราใดอัตราหนึ่งตามลำดับดังต่อไปนี้ ณ วันท่ีมีหน่วยลงทุนประเภท ก. ดังนี้ 
1.1 อัตราผลตอบแทนต๋ัวเงินคลัง (T-Bill) [28 วัน] หรือ 
1.2 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ท่ีมีระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน [30 - 60 วัน] หรือ 
1.3 อัตราผลตอบแทน Zero Rate Return (ZRR) 1 เดือน ซ่ึงกำหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ 
1.4 อัตราอ้างอิงอ่ืนใดที่เทียบเคียงได้กับอัตราข้างต้น 
และมีกำหนดเพดานอัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. จะได้รับในแต่ละปี ซึ่งกำหนดเป็นอัตราคงท่ี 
โดยอ้างอิงกับอัตราใดอัตราหนึ่งตามลำดับดังต่อไปนี้ ณ วันท่ีมีหน่วยลงทุนประเภท ก. ดังนี้ 
1.1 อัตราผลตอบแทนต๋ัวเงินคลัง (T-Bill) [28 วัน] หรือ 
1.2 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ท่ีมีระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน [30 - 60 วัน] หรือ 
1.3 อัตราผลตอบแทน Zero Rate Return (ZRR) 1 เดือน ซ่ึงกำหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ 
1.4 อัตราอ้างอิงอ่ืนใดที่เทียบเคียงได้กับอัตราข้างต้น 
โดยอาจบวกด้วยส่วนเกิน (ถ้ามี) ไม่เกินร้อยละ 5 อย่างไรก็ดี จะมีการกำหนดเพดานอัตราผลตอบแทนที่แน่นอน
ก่อนมีผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. นอกจากนี้ คณะกรรมการการลงทุน อาจเป็นผู้พิจารณาการจ่ายผลตอบแทน
ส่วนเกินเท่าท่ีไม่เกินเพดานอัตราผลตอบแทนท่ีกำหนดดังกล่าวข้างต้นตามความเหมาะสม 
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ในส่วนของเงินต้นผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. มีสิทธิได้รับชำระคืนเงินต้นตามมาตรการดังกล่าวจากมูลค่า
ทร ัพย์ส ินส ุทธ ิ (Net Asset Value: NAV) ของกองทุนรวมก่อนผู ้ถ ือหน่วยลงทุนประเภท ข . (Waterfall 
Structure) ในขณะที่ความผันผวนของราคาทรัพย์สินของกองทุนรวม จะถูกส่งผ่านมาให้หน่วยลงทุนประเภท ข. 
ทั้งหมด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. จะรับผลชาดทุนก่อนผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ในกรณีที่มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมมีมูลค่าลดลง 
ในการนี้ บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยงตามมาตรการในการชำระคืนเงินต้นของหน่วยลงทุนประเภท ก. โดยใช้
กลไกการลดความเสี ่ยงจากการลดลงของมูลค่าเงินต้นของหน่วยลงทุนประเภท ก. โดยใช้อัตราส่วน Asset 
Coverage Ratio เป็นตัวกำหนด 

(
 ทั้งหมดของกองทุนรวมวายภุักษ์

มูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกของหน่วยลงทุนประเภท ก.
) 

โดยเม่ืออัตราส่วน Asset Coverage Ratio ลดลงต่ำกว่า 3 เท่า บริษัทจัดการมีดุลยพินิจในการดำเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้ 
1. รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ท้ังหมดหรือบางส่วนตามดุลยพินิจของบริษัท

จัดการ หรือ 
2. เปลี่ยนเงินลงทุนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับเงินลงทุนเริ่มแรกของหน่วยลงทุนประเภท ก. เป็นทรัพย์สินท่ีมีสภาพคล่อง

และความเสี่ยงใกล้เคียงเงินสด ภายในระยะเวลา 90 วัน และกันไว้เป็นเงินสำรอง ตามมาตรการชำระเงินต้น
ของหน่วยลงทุนประเภท ก. 

ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนประเภท ก. 
ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. จะได้รับผลตอบแทนจาก 
1. ผลตอบแทนจริงจากเงินปันผลรับของกองทุนรวมตามสูตรการคำนวณอัตราการจ่ายผลตอบแทน 

 
และ 

2. ผลตอบแทนส่วนเกิน โดยคณะกรรมการการลงทุน อาจเป็นผู้พิจารณาการจ่ายผลตอบแทนส่วนเกินเพิ่มเติม
จากเงินปันผลรับ และ/หรือ จากกำไรสะสม (หากมี) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับการดำเนินงาน
กองทุนรวมวายุภักษ์ กำหนด เพื่อให้คณะกรรมการการลงทุนนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดผลตอบแทน
ส่วนเกิน 

ทั้งนี้ เมื่อรวมผลตอบแทน จากข้อ 1 และ ข้อ 2 ข้างต้น ผลตอบแทนที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ก. ได้รับจะไม่
ต่ำกว่าผลตอบแทนข้ันต่ำ ซ่ึงกำหนดไว้เป็นอัตราคงท่ี ไม่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 
ในขณะเดียวกันผลตอบแทนดังกล่าว จะต้องไม่เกินเพดานอัตราผลตอบแทนซึ ่งกำหนดไว้เป็นอัตราคงท่ี
เช่นเดียวกัน 
โดยอัตราผลตอบแทนข้ันต่ำซ่ึงเป็นอัตราคงท่ี จะอ้างอิงกับอัตราใดอัตราหนึ่ง ตามลำดับดังต่อไปนี้ ณ วันท่ีมีหน่วย
ลงทุนประเภท ก. 
1.1 อัตราผลตอบแทนต๋ัวเงินคลัง (T-BILL) [28วัน] 
1.2 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลท่ีมีระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน [30-60 วัน] หรือ 
1.3 อัตราผลตอบแทน Zero Rate Return (ZRR) 1 เดือน ซ่ึงกำหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ  
1.4 อัตราอ้างอิงอ่ืนใดที่เทียบเคียงได้กับอัตราข้างต้น 
ส่วนเพดานอัตราผลตอบแทน ซ่ึงกำหนดไว้เปน็อัตราคงท่ีนั้นจะอ้างอิงกับอัตราใดอัตราหนึ่งตามลำดับดังต่อไปนี้ ณ 
วันท่ีมีหน่วยลงทุนประเภท ก. บวกด้วยส่วนเกินไม่เกินร้อยละ 5 (ถ้ามี) 
1.1 อัตราผลตอบแทนต๋ัวเงินคลัง (T-BILL) [28วัน] 
1.2 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลท่ีมีระยะเวลาคงเหลือไม่เกิน [30-60 วัน] หรือ 
1.3 อัตราผลตอบแทน Zero Rate Return (ZRR) 1 เดือน ซ่ึงกำหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ  
1.4 อัตราอ้างอิงอ่ืนใดที่เทียบเคียงได้กับอัตราข้างต้น 
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* ท้ังนี้ ค่าเฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ยตามรอบท่ีจ่ายผลตอบแทนของหน่วยลงทุนประเภท ก. 

 กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการ (fund size) เท่าใด  
จำนวนเงินทุนของโครงการ 500,000,000,000.บาท (ห้าแสนล้านบาทถ้วน) 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยเงินทุนโครงการของกองทุนรวมคร้ังต่อไป ภายหลังการแปร
สภาพ ภายใต้เงื่อนไขและวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

 กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลา
เท่าใด 
กองทุนนี้เหมาะสำหรับเงินลงทุนที่คาดหวังโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี และกระจายความเสี่ยงในการลงทุน เพ่ือ
แสวงหาโอกาสการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุน 
รวมท้ังมีความรู้ ความเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการลงทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศ
ได้ โดยผู้ลงทุนควรลงทุนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 

 ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงินลงทุน 
ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น (Capital Gain) จากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของหลักทรัพย์
ที่ลงทุน อีกทั้งยังมีโอกาสได้รับเงินปันผล ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมหรือกำไร
สุทธิ เมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสม หรือมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น และการจ่าย 
เงินปันผลดังกล่าว จะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ ้นในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีมีการจ่าย 
เงินปันผลนั้น 

 ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 
เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ เช่น ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ 
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสารอนุพันธ์ เป็นต้น ดังนั้น ผลตอบแทนของกองทุนจึงข้ึนอยู่กับสภาวการณ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออก
ตราสารที่กองทุนลงทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ดังนั้น สภาวการณ์ของตลาด
หลักทรัพย์ในต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในต่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จึงเป็นปัจจัยทีม่ีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุน
ต้องทนต่อการเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุนได้ 
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 การลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นท่ีมีนโยบายการลงทุนต่างกัน มีความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างไร 

. 
 การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) ใด 

เกณฑ์มาตรฐานท่ีใช้วัดผลการดำเนินงานของกองทุน ได้แก่ 
(1)  ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ร้อยละ 50  
(2)  ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก

ตราสารอยู่ในระดับ A- ข้ึนไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 10  
(3)  ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้

ไทย ร้อยละ 40 
เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
ในกรณีท่ีมีการลงทุนในต่างประเทศ จะใช้เกณฑ์มาตรฐานท่ีใช้วัดผลการดำเนินงานของกองทุน ได้แก่ 
(1)  ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ร้อยละ 40 
(2)  ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก

ตราสารอยู่ในระดับ A- ข้ึนไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 10  
(3)  ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้

ไทย ร้อยละ 30 
(4)  MSCI AC World NR USD ร้อยละ 10 ในสกุลเงินบาท 
(5)  Bloomberg Barclays Global Aggregate TR USD ร้อยละ 10 ในสกุลเงินบาท 
เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม 
ซ่ึงอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนท่ีกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่าน
การลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการ
ดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของ
ตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้ 
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 กองทุนรวมนี้มีการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ท่ีมิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการลดความเส่ียงเป็นอัตราส่วน
เท่าใดของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะมีผลกระทบทางลบท่ีมากที่สุดต่อเงินลงทุนเป็นอย่างไร? 
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มีวัตถุประสงค์นอกเหนือจากเพื่อการลดความเสี ่ยง 
โดยผลลบที่มากที่สุดของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวต่อเงินลงทุน คือ ทำให้ผลตอบแทนของ
กองทุนต่ำกว่าผลตอบแทนที่ควรจะได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่กองทุนไม่ได้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ดังกล่าว 

 กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้น หรือไม่ 
อย่างไร 
ไม่มีผู้ประกันเงินลงทุนและไม่คุ้มครองเงินต้น 

 กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 
กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ทุกวันท่ี 31 ธันวาคม ของทุกปี  

2. ข้อกำหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 
 กองทุนรวมมีวิธีการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร 

การซ้ือหน่วยลงทุน: 
1) หน่วยลงทุนประเภท ก. 
จะประกาศกำหนดให้ทราบต่อไป ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนประเภท ก. 
2) หน่วยลงทุนประเภท ข. 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเสนอขายหน่วยลงทุนประเภท ข. เพิ่มเติม ตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ที่ www.ktam.co.th หรือ www.mfcfund.com หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิวิธีการเสนอขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. ตามแต่จะได้ตกลงกันระหว่างบริษัท
จัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนประเภท ข. 
การขายคืนหน่วยลงทุน: 
- วันทำการขายคืน 

1) หน่วยลงทุนประเภท ก. 
ทุกวันทำการ ตั้งแต่เริ่มเปิดทำการ ถึง เวลา 12.00 น. โดยส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) โดยส่งคำสั่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน  
2) หน่วยลงทุนประเภท ข. 
ทุกวันทำการ ตั้งแต่เริ่มเปิดทำการ ถึง เวลา 12.00 น. โดยส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า  
30 วัน 

บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 

 กรณีใดท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน? 
บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับ/หรือ เพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมือง
สหรัฐ อเมริกา หรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัท
จัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนท่ีเป็นบุคคลอเมริกัน  (US Person) 
ดังนั้น ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที่จองซื้อหรือในเวลาลงทะเบียนรับ
โอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) ว่าตนมิใช่ US Person และมิได้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อหรือในนามของ 
US Person 

  



  
 

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 8 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่ขายหน่วยลงทุน เม่ือบริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

 กองทุนรวมมีข้อกำหนดเก่ียวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขาย หรือไม่รับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนอย่างไร  
 บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืน

หน่วยลงทุนได้ในกรณี ดังต่อไปนี้  
(1)  บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็น

กรณีท่ีเข้าเหตุ ดังต่อไปนี้  
(ก)  มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้

อย่างสมเหตุสมผล  
(ข)  มีเหตุที ่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้ร ับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ่ลงทุนไว้ตาม

กำหนดเวลาปกติซ่ึงเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ  
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซ้ือ

คืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ข้ึน
ไป และคิดเป็นอัตราตั ้งแต่ร้อยละ 0.50 ของราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง และผู ้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 

 บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามคำสั่งซื้อ คำสั่ง
ขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีท่ีปรากฏเหตุ ดังต่อไปนี้ 
(1)  ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซ้ือขายได้ตามปกติ  
(2)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับ

ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
(ก)  มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวม  

ได้อย่างสมเหตุสมผล  
(ข)  ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  
(ค)  มีเหตุจำเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  
ทั้งนี้ การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ตาม (ก) (ข) (ค) ให้กระทำได้ไม่เกิน 1วันทำการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงาน  

(3)  กองทุนรวม ได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซ่ึง
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ  
(ก)  ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวม ลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ 

เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวม ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกิน
กว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  

(ข)  มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถ
โอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ  

(ค)  มีเหตุที ่ทำให้กองทุนรวม ไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ่ลงทุนไว้ตาม
กำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแล
ผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว  

(4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วย
ลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้  
(ก)  บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำ ดังต่อไปนี้  
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1.  การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

2.  การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ  
3.  การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มี

อำนาจตามกฎหมาย  
(ข)  บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

ได้ในสาระสำคัญ  
(5)  บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว

หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องต้ังแต่
หนึ่งสตางค์ข้ึนไปและคิดเป็นอัตราต้ังแต่ร้อยละ 0.50 ของราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง  

 เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดเงินและตลาดทุน สำนักงานอาจประกาศ
ให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่
เห็นสมควรแต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซ้ือหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้ 

 วิธีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองเดียวกัน 
หรือกับหน่วยลงทุนของกองทุนอ่ืนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ 
ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการเริ่มให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเริ่มให้บริการ โดยจะปิดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานบริการ
ของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ท่ี www.ktam.co.th หรือ www.mfcfund.com 

 กองทุนรวมนี้มีกำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุนและข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร 
บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับ/หรือ เพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมือง
สหรัฐ อเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัท
จัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนท่ี
เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) 
ดังนั้น ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที่จองซื้อหรือในเวลาลงทะเบียนรับ
โอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) ว่าตนมิใช่ US Person และมิได้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อหรือในนามของ 
US Person 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่โอนหน่วยลงทุน เม่ือบริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

 ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด 
ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของท่านจากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ที ่ www.ktam.co.th หรือ 
www.mfcfund.com 
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3. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน หรือไม่ อย่างไร 

บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งที่มีการขาย 
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายคร้ังแรกของแต่ละ
รอบการลงทุน บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดำเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้สั่งซ้ือ 
ภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกนั้น และในกรณีที่บริษัทจัดการ
ขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนระหว่างแต่ละรอบการลงทุน บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดำเนินการจัดส่ง
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันทำการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน 

 ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร  
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกจำกัดสิทธิออกเสียง ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกิน
ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนท่ี
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม และหากเป็นการขอมติรายประเภทหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับ
คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนประเภทนั้น เว้นแต่ประเภทหน่วยลงทุนนั้นมีบุคคล
ใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนั้น บริษัทจัดการจะนับ
คะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจำนวนท่ีถืออยู่  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือ ทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคล
ซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ใน สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้
มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมใน สหรัฐอเมริกา (US Person) ดังนั้น ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) 
จะต้องแสดงตนในเวลาที่จองซื้อหรือ ในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) ว่าตนมิใช่ US Person 
และมิได้เปิดบัญชีซ้ือขายหน่วยลงทุนเพ่ือหรือ ในนามของ US Person 

 ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทใด จะมีช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
ตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการเพิ่มเติม หรือไม่ 
อย่างไร 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยวิธีที่บริษัท
จัดการได้เปิดเผยไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ 
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ท่ี www.ktam.co.th หรือ www.mfcfund.com 

 กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว หรือไม่ อย่างไร 
- ผู้ลงทุนสามารถร้องเรียนโดยติดต่อกับบริษัทจัดการ  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  โทรศัพท์ 0-2686-6100 และ  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)  โทรศัพท์ 0-2649-2000 หรือ 
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center)  โทรศัพท์ 0-2263-6000 

- กองทุนรวมนี้ไม่มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
4.  บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม 

 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การ
บริหารจัดการของบริษัท และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง 

1 นายวัชรา  ตันตริยานนท์ ประธานกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง   
2 นายสุรพล  โอภาสเสถียร กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
3 นายธนธัช  หงษ์ค ู กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
4 พลตำรวจโท จารุวัฒน์  ไวศยะ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
5 นายลือชัย  ชัยปริญญา กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
7 นายชาญวิทย์  รุ่งเรืองลดา กรรมการ 
8 นายอนามัย  ดำเนตร กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
9 นางสาวกุลยา  ตันติเดมิท กรรมการ 
8 นางชวินดา  หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ 

 

รายชื่อผู้บริหาร 
ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง 

1 นางชวินดา  หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้บริหารสายงานจัดการลงทุน 
2 นายวิโรจน์  ต้ังเจริญ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงาน ธุรกิจเครือข่ายธนาคาร 
3 นางสาวหัสวรา  แสงรุจ ิ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
4 นางสาวดารบุษป ์  ปภาพจน์ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน ธุรกิจลูกค้าสถาบัน 
5 นางสาววรวรรณี  ต้ังศิริกุศลวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน กลยุทธ์และปฏิบัติการ 

 จำนวนกองทุนรวมท้ังหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท มีท้ังหมด 166 กองทุน (ข้อมูล ณ สิ้นวันท่ี 30 ธันวาคม 2564) 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 579,616,686,773.70 บาท (ข้อมูล ณ สิ้นวันท่ี 30 ธันวาคม 2564)  

 

รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน 
ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง 

1 นางชวินดา หาญรัตนกูล 
กรรมการผู้จัดการ 
ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน 

2 นางแสงจันทร์ ลี 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน 
ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน 

3 นายศรชัย เตรียมวรกุล 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้ 
ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน และเลขานุการ 

4 นายสมชัย อมรธรรม 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์ 
ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน 

5 นายพีรพงศ์ กิจจาการ 
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนทางเลือก 
ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน 

6 นายยืนยง เทพจำนงค ์
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารทุน 
ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน 

7 นายวีระ วุฒิคงศิริกูล 
ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การลงทุน 
ดำรงตำแหน่ง ผู้สังเกตการณ์ 

8 นายกิตติศักด์ิ บุญราศรี 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
ดำรงตำแหน่ง ผู้สังเกตการณ์ 

9 นางสาวทิพวัลย์ ภัทรกิจนิธิกุล 
ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงาน 
ดำรงตำแหน่ง ผู้สังเกตการณ์ 
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน 

รายช่ือ ประวัติการศึกษา ประสบการณก์ารทำงาน หน้าที่ความรับผดิชอบ 
คุณแสงจันทร์ ล ี -  บรหิารธุรกจิมหาบณัฑิต, 

สถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจ 
ศศินทร ์

-  บริหารธุรกิจบัณฑติ,การเงิน
การธนาคาร (เกียรตินิยม
อันดับ 2) 

- จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

1.  ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝา่ยลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย 
2.  ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 
3.  ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารการลงทุนตราสารทุน บลจ.กรุงไทย 
4.  ผู้จัดการกองทุนอาวุโส- งานลงทุนตราสารทุน บลจ.กรุงไทย 
5.  ผู้จัดการกองทุน บลจ. มหานคร จำกดั  
6.  ผู้จัดการกองทุนสว่นบุคคล บล. เอกธำรง 
7.  ผู้ช่วยนักวิเคราะห ์สถาบันวิจัยภัทร บงล.ภัทรธนกิจ 

ผู้จัดการกองทุนหลัก  

คุณศรชัย เตรียมวรกุล -  เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

-  บริหารธุรกิจบัณฑติ (การ
บัญชี), สถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคล 

1. ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝา่ยลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.กรุงไทย
2. ผู้อำนวยการอาวุโส ฝา่ยลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.ภัทร  
3. ผู้อำนวยการอาวุโส ฝา่ยลงทุนและบริหารสภาพคล่อง, 

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 
4. ผู้อำนวยการอาวุโส ฝา่ยกลยุทธก์ารลงทุนและนักลงทุน

สัมพันธ์, บลจ.กรงุไทย  
5. ผู้อำนวยการอาวุโส ฝา่ยลงทุนลงตราสารหน้ี, บลจ.กรงุไทย  
6. ผู้จัดการ ฝา่ยวิจัย, บลจ.กรุงไทย  
7. ผู้ช่วยผู้จดัการ ฝา่ยวิเคราะห์หลักทรพัย์, บล.ซิกโก้ จำกัด 

(มหาชน)  
8. ผู้วิจัย ฝ่ายเศรษฐกิจรายภาค, สถาบันเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย (TDRI) 
9. เจ้าหน้าท่ีการตลาด ฝ่ายค้าหลักทรพัย์ บล.เคจีไอ 

ผู้จัดการกองทุนหลัก 

คุณพีรพงศ์ กิจจาการ -  MS in Economics 
University of 
Southampton 

-  ศิลปศาสตร์บณัฑติ 
(เศรษฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

1. ผู้อำนวยการอาวุโส, ฝา่ยลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 
2. ผู้อำนวยการ, ฝา่ยลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 
3. รองผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรงุไทย 
4. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.กรุงไทย 
5. ผู้จัดการ , ฝา่ยลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.กรงุไทย 
6. เจ้าหน้าท่ีอาวุโส, ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.กรงุไทย 
7. เจ้าหน้าท่ีอาวุโส, ฝ่ายวจิัย, บลจ.กรงุไทย 
8. ผู้ช่วยผู้จดัการ, ฝา่ยวิจัย, Merchant Partners Securities 
9. เจ้าหน้าท่ีอาวุโส, ฝ่ายลงทุน, Thailand Privilege Card 
10. เจ้าหน้าท่ี, Office of Venture Capital Fund 

Management Office of SMEs Promotion 
11. นักวิเคราะห์, ฝา่ยนโยบายและกลยุทธ์, SME 

Development Bank of Thailand  
 นักวิจัย, สถาบันวจิัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 

ผู้จัดการกองทุนหลัก 

คุณธนพัฒน์ สุริโยดร -  M.A. International 
Economic and Finance, 
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

-  B.Eng. Automotive Design 
and Manufacturing 
Engineering , จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

1.  ผู้จัดการกองทุน ฝา่ยกลยุทธก์ารลงทุนและนักลงทุน
สัมพันธ์, บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

2.  ผู้ช่วยผู้จดัการกองทุน ฝ่ายจดัการลงทุนทางเลือก,  
บมจ.กสิกรไทย 

3.  เจ้าหน้าท่ีอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและนักลงทุน
สัมพันธ์, บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

4.  เจ้าหน้าท่ี ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและนักลงทุนสัมพันธ,์ 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

5.  นักวิเคราะห์ ฝา่ยวาณิชธนกิจ, บล. ฟินันซ่า จำกัด 

ผู้จัดการกองทุนหลัก 
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน 
คุณอรวรรณ  
เกียรติพิศาลสกุล 

-  ปริญญาโท U of Illinois at 
Urbana-Champaign 
(การเงิน) 

-  ปริญญาโท จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (เศรษฐศาสตร์
ธุรกจิ) 

-  ปริญญาตรี จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (เศรษฐศาสตร์
ระหว่างประเทศ) 

1. ผู้อำนวยการ ฝา่ยลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย 
2. รองผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน, , บลจ.กรุงไทย 
3. ผู้จัดการกองทุน - บลจ. วรรณ จำกดั 
4.  นักวิเคราะห์/ผู้จัดการกองทุน - บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) 

จำกดั 

ผู้จัดการกองทุนรอง 

คุณรัชวุฒิ  
ชัยทรัพย์อนันต์ 

- Msc. Finance and 
Management University 
of Exeter 

- บริหารธุรกิจบัณฑติ ภาคการ
ธนาคารและการเงิน 
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

1. ผู้จัดการ ฝา่ยลงทุนตราสารทุน บลจ.กรุงไทย 
2. ผู้จัดการกองทุน ฝา่ยบริหารกองทุนส่วนบุคคล,บมจ. 

หลักทรพัย์กรุงศร ี
3.  ผู้ช่วยผู้จัดการ – ฝ่ายวาณิชธนกจิ, บมจ. หลักทรัพย์

ฟินันเซีย ไซรัส 

ผู้จัดการกองทุนรอง 

คุณรติรัตน์ ธัญญวานิช -  Master of Science in 
Finance (MSF), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

-  วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต 
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

1.  ผู้จัดการ ฝา่ยลงทุนตราสารทุน 
2.  ผู้จัดการ ฝา่ยวิเคราะห์ตราสารทุน, บลจ. ไทยพาณิชย์ 
3.  ผู้จัดการ ฝา่ยวิเคราะห์เชิงปรมิาณ, บลจ. ไทยพาณิชย์ 
4.  Technical Consultant Engineer, Advanced 

Information Technology PCL. 

ผู้จัดการกองทุนรอง 

คุณกลุณัฐฐา  
อภิปรกิิตติ์ชัย 

-  Master of Science 
Program in Finance 
(International Program), 
Thammasat University 

-  Bachelor of Art in 
Economics (International 
Program), Thammasat 
University 

1.  Krung Thai Asset Management Public Company 
Limited: June 2013 – Current 

 Position: Fund Manager / Investment Department 
2.   Kiatnakin Fund Management Company Limited: 
 June 2011 – May 2013 
 Position: Fund Manager / Investment Department 
3.  Krung Thai Asset Management Public Company 

Limited: February 2010 – June 2011 
 Position: Fund Manager / Investment Department 
 September 2008 – January 2010 
 Position: Assistant Fund Manager / Investment 

Department 
4.  MFC Asset Management Public Company Limited:  
 September 2004 – August 2006 
 Position: Investment Analyst / Investment 

Research and Strategic Department 

ผู้จัดการกองทุนรอง 

คุณจิราภา กำพสุริิ -  M.B.A (Finance) 
Youngstown State 
University, U.S.A. 

-  ศิลปศาสตร์บณัฑติ (จิตวิทยา) 
เกียรตินิยมอันดับ 2 

1.  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.กรงุไทย 
2.  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.กรุงไทย 
3.  ผู้จัดการฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.กรุงไทย 
4.  ผู้จัดการกองทุนตราสารหน้ี - บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
5.  Management Trainee ฝ่ายบรหิารเงิน - บมจ. ธนาคาร 

ไทยทนุ 
6.  พนักงานฝึกอบรม - บมจ.ธนาคารไทยทนุ 

ผู้จัดการกองทุนรอง 
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน 
คุณยืนยง เทพจำนงค์ -  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 

University of Houston, 
U.S.A. 

-  รัฐศาสตรบ์ัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

1. ผู้อำนวยการอาวุโส ฝา่ยลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรงุไทย 
2.  ผู้อำนวยการ ฝา่ยลงทุนตราสารทุน, บลจ.กรุงไทย 
3.  ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 
4.  ผู้จัดการกองทุน – ตราสารทุน 
5.  ผู้จัดการกองทุน - ตราสารทุน บมจ. ธนาคารกรงุไทย 
6.  เจ้าหน้าท่ีสว่นพัฒนาตราสารหน้ี บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

ผู้จัดการกองทุนรอง 

คุณกอบกาญจน์  
เอี่ยมจิตกุศล 

-  M.B.A (Finance) Middle 
Tennessee State 
University, Tennessee, 
USA 

-  บริหารธุรกิจบัณฑติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

1. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.กรุงไทย 
2. ผู้จัดการ ฝา่ยลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.กรุงไทย 
3. ผู้จัดการกองทุน - ตราสารหน้ี บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
4. ผู้จัดการกองทุน - ตราสารหน้ี บลจ.เอ็ม เอฟ ซี 
5. ผู้ช่วยผู้จดัการกองทุน - ตราสารหน้ี  บลจ.เอม็ เอฟ ซี 
6. นักวิเคราะห์ บลจ.เอ็ม เอฟ ซี 

ผู้จัดการกองทุนรอง 

 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนรวม  
บริษัทจัดการมีกรรมการ ผู้บริหาร และคณะกรรมการการลงทุน ดังต่อไปนี้ 
 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

(1) ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี (2) ดร. โชคชัย อักษรนันท์ 
(3)  นายสดาวุธ เตชะอุบล (4)  พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช 
(5)  นายสุรพล ขวัญใจธัญญา (6)  ดร.วิกรม คุ้มไพโรจน์ 
(7)  นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร (8) นายจุมพล ริมสาคร 
(9)  นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธ์ุ (10)  นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสด์ิ 
(11) นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ (12)  นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน ์ 

 
ผู้บริหาร 

(1) นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ (2) นางพัณณรัชต์ บรรพโต 
(3)  นายชาคริต พืชพันธ์ (4)  นายประสิทธ์ิ พรปฏิมากร 
(5)  นายกิตติคม สุทธิวงศ์ (6)  นายเจริญชัย เล็งศิริวัฒน์ 
(7)  นางสาวนริศรา อมาตยกุล (8) นายอนุพงษ์ จันทร์จิเรศรัศมี 

 
คณะกรรมการการลงทุน 

(1) นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ (2) นางพัณณรัชต์ บรรพโต 
(3)  นายชาคริต พืชพันธ์ (4)  นายชาญวุฒิ รุ่งแสงมนูญ 
(5)  นายพิพัฒน์ นรานันทน์ (6)  นายวิญญู ศรีวิริยานนท์ 

 บริษัทจัดการมีจำนวนกองทุนรวมและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการเท่าไร 
 จำนวนกองทุนรวมท้ังหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท มีท้ังหมด 141 กองทุน (ข้อมูล ณ สิ้นวันท่ี 31 มกราคม 

2565) 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 277,469.13 ล้านบาท (ข้อมูล ณ สิ้นวันท่ี 31 มกราคม 2565)  
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ชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน 
ดร.โกเมน  นิยมวานิช 
ผู้จัดการกองทุนหลักในส่วนตราสารทุน 

 ปริญญาตรี (BBA) ด้านการตลาด 
คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) 

 ปริญญาโท (MBA) ด้านการเงิน 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 
Cleveland State University 

 ปริญญาเอก (DBA) ด้านการเงิน 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 
Golden Gate University 

 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทเงินทุน
และหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 

 นักการตลาด ฝ่ายสถาบัน บริษัทเงินทุน
และหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 

 ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายลงทุน-ตราสาร
ทุนธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุน-ตราสาร
ทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

 ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 

นางอนุททยา  สิทธิศุข 
ผู้จัดการกองทุนรองในส่วนตราสารทุน 

 ปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ 
(ภาคภาษาอังกฤษ)  
คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

 ปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์ 
(ภาคภาษาอังกฤษ)  
คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 Import and Export Officer  
ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน). 

 นักเศรษฐศาสตร์  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 

 นักวางแผนกลยุทธ์การลงทุน  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 

 ผู้จัดการกองทุนอาวุโส  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 

นายวิภพ เฉลียวจิตติกุล 
ผู้จัดการกองทุนรองในส่วนตราสารทุน 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  
สาขาโยธา  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 
(MSF) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวม บัวหลวง จำกัด 

 ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 

 ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด 
(มหาชน) 

นายพิพัฒน์  นรานันทน์ 
ผู้จัดการกองทุนหลักในส่วนตราสารหนี้ 

 ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน 
ธนาคารไทยพาณิชย์ 

 ผู้จัดการกองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) 

 ผู้จัดการกองทุน ด้านจัดการลงทุน บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน บีที จำกัด 
(มหาชน) 

 ผู้จัดการกองทุนอาวุโส กองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

 ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายตราสารหนี้ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี 
จำกัด (มหาชน) 
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ชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน 
 ผู้อำนวยการ ฝ่ายตราสารหนี้ บริษัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี 
จำกัด (มหาชน) 

นางสาวอำพร จันทรานุกูล 
ผู้จัดการกองทุนรองในส่วนตราสารหนี้ 

 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เกียรติ
นิยมอันดับ 2) จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ 
(การเงิน) จาก Monash 
University ประเทศออสเตรเลีย   

 Marketing Executive บริษัท 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมิกัลป์ไทย จำกัด 
(มหาชน) 

 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเงิน 
(Treasury) ดูแลการค้าตราสารหนี้และ
เงินตราต่างประเทศ ธนาคาร 
Sumitomo Mitsui Banking 
Corporation (SMBC)  

 ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 

 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเงินบุคคล
รายใหญ่ (Private Wealth 
Management) ธนาคารดอยซ์แบงก์  

 ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 

นางสาวทัณฑิกา นิมิตพงษ์ 
ผู้จัดการกองทุนรองในส่วนตราสารหนี้ 

 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  
เอกการเงินและการธนาคาร  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโท ด้านการเงิน  
Monash University   
ประเทศออสเตรเลีย 

 เจ้าหน้าท่ี ฝ่ายบริหารสินเชื่อพิเศษ 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

 เจ้าหน้าท่ี ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 นักวิเคราะห์การลงทุน  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 

 นักวิเคราะห์การลงทุนอาวุโส  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 

 ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 

 ผู้จัดการกองทุน  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 

 ผู้จัดการกองทุนอาวุโส  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 
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ชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน 
นายณัฐพงษ์  ขจรกิจอภิรักษ์ 
ผู้จัดการกองทุนรองในส่วนตราสารหนี้ 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 
ภาควิชาการเงินและการธนาคาร 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาการเงิน  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

 ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ฟินันซ่า 

 ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต 

 ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
ธนชาต 

 ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 

นายนรินทร์  จันทร์เนตร 
ผู้จัดการกองทุนรองในส่วนตราสารหนี้ 

 ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์และ
การเงินระหว่างประเทศ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ผู้เชี่ยวชาญงานอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง
ประเทศและตราสารอนุพันธ์  
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

 เจ้าหน้าท่ีซ้ือขายอัตราแลกเปลี่ยน  
ฝ่ายบริหารการเงิน ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จำกัด (มหาชน) 

 เจ้าหน้าท่ีซ้ือขายหลักทรัพย์  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 

 ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด 
(มหาชน) 

 ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 

 ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด 
(มหาชน) 

นายรุ่งโรจน์  นิลนพคุณ 
ผู้จัดการกองทุนรองในส่วนตราสารหนี้ 

 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ 
(การเงิน) จาก จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย   

 ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

 ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ยูโอบี (ไทย) จำกัด 

 ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน นครหลวงไทย จำกัด 

 ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ฟินันซ่า จำกัด 

 ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 

 ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 
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หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน ได้แก่ 
1. คัดเลือกตราสารท่ีจะลงทุน 
2. วิเคราะห์สถานการณ์ และตัดสินใจลงทุน ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ท่ีกำหนดไว้ 
3. ติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์  
4. บริหารความเสี่ยงการลงทุน  
5. จัดทำรายงานกองทุน และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องต่อการลงทุน ผู้ถือหน่วย และผู้ดูแลผลประโยชน์ 

 รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
- 

 รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน 
บรษัิท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2009-9387 
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานครฯ 10400 

 รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19 
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ 0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7 

ทั้งนี้ นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดในสัญญาแต่งตั้งฯ ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย 

 รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุน 
นางพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ และ/หรือ นางสาวสุชาดา ตันติโอฬาร และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม 
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
ท่ีอยู่: เลขท่ี 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ 0-2264-9090 โทรสาร 0-2264-0789-90 

5.   ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับกองทุนรวมนี้ 
ท่านสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ ได้ท่ีสำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุน หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ท่ี www.ktam.co.th หรือ www.mfcfund.com 

ข้อมูลสำคัญอื่น: ไม่มี 

ความเสี่ยงในการลงทุน และแนวทางการบริหารจัดการลงทุนเพ่ือลดความเส่ียงแต่ละประเภท 

1.   ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) 
ความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกตราสาร อันเนื่องมาจากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร 
รวมทั้ง ความสามารถในการทำกำไรและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของผู้ออกตราสาร ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาซื้อขายของ 
ตราสาร 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ลงทุน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัท 
ผู้ออกตราสาร เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน และติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทผู้ออกตราสารอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ 
หากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างมีนัยสำคัญ ก็จะพิจารณาปรับเปลี่ยน
แผนการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างเหมาะสม 
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2.   ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) 
ความเสี่ยงจากการท่ีบริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ย ได้ตามที่กำหนดหรือชำระไม่ครบตามจำนวนท่ีได้
สัญญาไว้ หากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึนจะส่งผลให้ตราสารท่ีลงทุนอาจมีมูลค่าลดลงอย่างมาก 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์คุณภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร และทบทวนฐานะทางการเงินและความ
น่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเป็นประจำสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ก็จะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์ 

3.   ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) 
สภาวะตลาดของตลาดหุ้นอาจมีความผันผวนได้ตลอดเวลา โดยอาจขึ้นอยู่กับแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน 
ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสาร ปริมาณการซื้อขายหุ้นหรือตราสารหนี้ เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ราคา
หุ้นท่ีกองทุนได้ลงทุนไว้อาจเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได้ตลอดเวลา 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในกองทุนหลัก โดยมีสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน 
โดยคำนึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุนหลัก 

4.   ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 
เนื่องจากสภาพและขนาดของตลาดหุ้นของประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งเป็นตลาดที่กำลังพัฒนา หุ้นต่างๆ ที่กองทุนลงทุนอาจขาดสภาพ
คล่อง โดยการซ้ือขายเปล่ียนมือของตราสารมีจำนวนครั้งและปริมาณน้อย ซ่ึงอาจขายตราสารไม่ได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้
ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับประเภท ลักษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่าง
เหมาะสม เพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะ
ข้ึนอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ 

5. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Rate Risk) 
กรณีตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุน จ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เม่ือมีการแปลงค่าเงินสกุลต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงจะทำให้ผลตอบแทนท่ีได้รับไม่เป็นตามท่ีคาดไว้  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
กองทุนมีนโยบายที่จะป้องกันความเสี่ยงโดยใช้สัญญาสวอปอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Swap) และ/หรือ สัญญาฟอร์เวิร์ดอัตรา
แลกเปลี ่ยน (Currency Forward) เพื ่อรับค่าเงินบาทในอัตราคงที่สำหรับตราสารที่มีการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือป้องกนัความเสี่ยงดังกล่าวข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

6.  ความเสี่ยงจากการทำสัญญาสวอปและหรือสัญญาฟอร์เวิร์ด 
กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการทำสัญญาสวอป และ/หรือ สัญญาฟอร์เวิร์ดเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน 
(Foreign Exchange Rate Risk) การป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว อาจทำให้กองทุนเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หาก
อัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันข้ามกับท่ีกองทุนคาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ กองทุนยังมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญา
ไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ทำให้การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวังไว้  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
กองทุนจะเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวกับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 3 อันดับแรกจากสถาบันการจัดอันดับ 
ความน่าเชื่อถือท่ีได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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7. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivative Risk) 
ความเสี่ยงจากการขยายฐานเงินลงทุน (Leverage Risk) และความเสี่ยงตามลักษณะและฐานะ (Position Risk) ความเสี่ยงเนื่องจาก
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจจะมีการขึ้นลงที่ผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุน
ในหลักทรัพย์ดังกล่าว ย่อมทำให้สินทรัพย์สุทธิมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน ทั้งนี้ การทำสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงอาจจะป้องกันความเสี่ยงได้ไม่หมด และกรณีที่ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ผิด กองทุนอาจเสียโอกาสใน
การได้รับผลตอบแทนท่ีมากข้ึน  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อลด
ความเสี่ยงและเพื่อให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น โดยจะลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับหลักทรัพย์ที่ต้องการป้องกัน
ความเสี่ยง 

สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม 
ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม  
ส่วนที่ 1 :  อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จำกัดอัตราส่วน 
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกข้ึนไป 
2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade  

แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก 

 
ไม่จำกัดอัตราส่วน 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS  ไม่จำกัดอัตราส่วน 
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี

ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
4.1  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade  
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ท้ังนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาล 

เป็นประกัน  

ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการ
ลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมี

ภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้  
credit rating แบบ national scale) 

5 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วน ดังนี้ 
5.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าแฝง หรือ ศุกูก ท่ีผู้ออกจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย หรือ
สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
5.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตาม

แบบ filing 
5.2.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 

397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะ ตาม 5.2.1  
หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคล 
ดังนี้ 
5.2.3.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัท

เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน 

5.2.3.2  ธนาคารออมสิน 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น้ำหนักของตราสารท่ีลงทุนใน 

benchmark + 5% 



  
 

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 21 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 
5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย 
5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 
5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บริษัทหลักทรัพย์ 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
5.5  ในกรณีท่ีเป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วัน  

นับแต่วันท่ีลงทุน ต้องข้ึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ 
regulated market 

6 ทรัพย์สิน ดังนี้ 
6.1  ตราสารทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
6.1.1  มีการจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลักทรัพย์ สำหรับ 

ผู้ลงทุนท่ัวไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนท่ีผู้ออกตราสาร
อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็น
หลักทรัพย์ซ้ือขายใน SET )  

6.1.2  หุ้นท่ีอยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซ้ือขาย ตาม 6.1.1 
6.2  ตราสารทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
6.2.1  มีการจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลักทรัพย์สำหรับ 

ผู้ลงทุนท่ัวไปของตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ ต่างประเทศ  
(แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนท่ีผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการ
แก้ไขเหตุท่ีอาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซ้ือขายใน
ตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)  

6.2.2  ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษัทท่ีจัดต้ังข้ึนไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรือกฎหมายต่างประเทศ ซ่ึงหุ้นของบริษัทดังกล่าว ซ้ือขายใน
กระดานซ้ือขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนท่ัวไปของ SET ของ
ตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทท่ีอยู่
ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออก
จากการซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ) 

6.2.3  หุ้นท่ีอยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซ้ือขาย ตาม 6.2.1 
6.3  ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วน ดังนี้  
6.3.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือ ศุกูก ท่ีผู้ออกจัดต้ัง

ข้ึนตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ 
หรือผู้ออกจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขา
ของ ธพ. ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ใน
ประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 

6.3.2  มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade 
6.3.3  เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้

กรณีเป็นทรัพย์สิน ตาม 6.1 – 6.6 
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1)  25% หรือ 
(2)  น้ำหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุนใน 

benchmark + 5% 
กรณีเป็นทรัพย์สิน ตาม 6.2 – 6.6 

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1)  10% หรือ 
(2)  น้ำหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุนใน 

benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
6.3.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซ้ือ

ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
6.3.3.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไป โดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing 
6.3.3.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้น้อยกว่า

หรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน และไม่ได้มี
ลักษณะ ตาม 6.3.3.1 หรือ 6.3.3.2 ผู้มีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าว ต้องเป็นบุคคล ดังนี้ 
6.3.3.3.1  บุคคล ตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.3.3.3.2  สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศ

ไทยเป็นสมาชิก 
6.3.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะ

ทำนองเดียวกับบุคคล ตามข้อ 6.3.3.3.1 – 
6.3.3.3.2 

6.3.4  ในกรณีท่ีเป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วัน นับ
แต่วันท่ีลงทุน ต้องข้ึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated 
market 

6.4  DW ท่ีมี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade 
6.5  ธุรกรรมดังนี้ ท่ีคู่สัญญามี credit rating** อยู่ในระดับ 

investment grade 
6.5.1  reverse repo 
6.5.2  OTC derivatives 
6.6  หน่วย infra หรือหน่วย property ท่ีมีลักษณะครบถ้วน ดังนี้ 
6.6.1  จดทะเบียนซ้ือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซ้ือ

ขายในกระดานซ้ือขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนท่ัวไปของ SET 
หรือของตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจทำให้มีการเพิก
ถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)  

6.6.2  เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลกัษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางทีส่ำนักงานกำหนด 

หมายเหตุ : 
* กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่

ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale 
** กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศท่ีคู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพัน 

มีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ 
national scale 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนท่ีมีลักษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า 
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางท่ีสำนักงานกำหนด และมี
ลักษณะ ตาม 6.7.1 

ไม่จำกัดอัตราส่วน 

8 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5% 
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หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา 
แล้วแต่กรณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวมวายุภักษ์ 
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที่ 2 :  อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการ

เข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว 
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า 
(1)  30% หรือ 
(2)  น้ำหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุนใน 

benchmark + 10%  
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวมวายุภักษ์ 
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที่ 3 :  อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน หรือ ต๋ัวสัญญาใช้เงิน  

ท่ีนิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 
1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน 
1.2  ธนาคารพาณิชย์ 
1.3  บริษัทเงินทุน 
1.4  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมวายุภักษ์ได้รับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

-  รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยใน
รอบปีบัญชี  

2 ทรัพย์สิน ดังนี้ 
2.1  ต๋ัวแลกเงิน หรือ ต๋ัวสัญญาใช้เงิน ท่ีมีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือ แต่กองทุน

รวมวายุภักษ์ได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ 
ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนรวมวายุภักษ์
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2  SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซ่ึงจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย 
ตราสารหนี้ท่ีออกใหม่) 

2.3  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 
เดือน  

2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้ 
กึ่งทุน ตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง ศุกูก หรือ ตราสาร Basel 
III ท่ีมีลักษณะครบถ้วน ดังนี้ 

2.4.1 มีลักษณะ ตาม 6.3.3 และ 6.3.4 ของข้อ 6 ในส่วนท่ี 1: อัตราส่วนการ
ลงทุนท่ีคำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

2.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี 
credit rating 

รวมกันไม่เกิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
3 ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ไม่เกิน 25% 
4 ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซ่ึงได้แก่  

5.1  ทรัพย์สิน ตามข้อ 8 ในส่วนท่ี 1: อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)  

5.2  ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง ศุ
กูก หรือตราสาร Basel III ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือท่ีตัวตราสาร และ/
หรือ ผู้ออกตราสารท่ีต่ำกว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (non-investment grade 
/ unrated) (หมายความรวมถึงในระบบ regulated market และไม่อยู่
ในระบบ regulated market และ ท่ีมีข้อมูล public และ non-public) 

รวมกันไม่เกิน 15% 

6 derivatives ดังนี้ 
6.1  การเข้าทำธุรกรรม derivatives ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง 

(hedging)  
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงท่ีมีอยู่ 

6.2  การเข้าทำธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพ่ือการลดความเสี่ยง (non-
hedging) 

6.2.1  กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน 
จำกัด net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่
เกิน 100% ของ NAV 

6.2.2  กรณีกองทุนมีการลงทุนแบบซับซ้อน 
จำกัด net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า
ความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของกองทุนต้องเป็นดังนี้ 
(1)  absolute VaR น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของ NAV  
(2)  relative VaR น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 เท่า ของ VaR ของ 

benchmark 
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าท่ีมีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการ
ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมีความซับซ้อน (exotic derivatives) 

global exposure limit 

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวมวายุภักษ์  
ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit 
ส่วนที่ 4 :  อัตราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหน่ึง ต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออก

เสียงท้ังหมดของบริษัทนั้น (ไม่รวมกรณีท่ีเป็นการได้หุ้นมา
เนื่องจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืน) 

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และ 
ศุกูก ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง  
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐ
ต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial 
liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบ
การเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด  
ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินท่ีออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบ
การเงินล่าสุด บลจ. อาจนำมูลคา่หนี้สินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงิน
ล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็น
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
ข้อมูลท่ีมีการเผยแพร่เป็นการท่ัวไป และในกรณีท่ีผู้ออก
ตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบ
การเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ให้ใช้อัตราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายคร้ัง เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้
ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลักษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ 

2.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้ โดยเป็นตรา
สารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า 
investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. 
ลงทุนเพ่ือกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน
รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็นรายคร้ังเว้นแต่กรณีท่ีผู้ออกตราสารได้
มีการย่ืนแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อัตราส่วน ตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดย
บุคคล ดังนี้  
1.  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัท

เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน 

2.  ธนาคารออมสิน 
3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 
6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย 
7.  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 
8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9.  บริษัทหลักทรัพย์ 
10.  สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็น

สมาชิก 
11.  สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทำนอง

เดียวกับบุคคล (ตาม 1. – 9.) 
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง -  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ท้ังหมดของ MF 

หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยนั้น  
-  อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุน ดังนี้ 

(1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน  
(1.1)  มีขนาดเล็ก  
(1.2)  จัดต้ังข้ึนใหม่ โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(1.3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
(2)  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนท่ีบริษัท

จัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ 
4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ท้ังหมดของกองทุน infra 

ท่ีออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนท่ีมีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 
(1)  มีขนาดเล็ก  
(2)  จัดต้ังข้ึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

5 หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ท้ังหมดของกองทุน 
property ท่ีออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของ
กองทุนท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักงาน 
(1)  มีขนาดเล็ก  
(2)  จัดต้ังข้ึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง 
การลงทุนของกองทุน หรือ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

  



  
 

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 27 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซ้ือ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 
ของรอบบัญชีต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

รายการท่ีเรียกเก็บ 
อัตราตาม
โครงการ 1 

เรียกเก็บจริง 1 เรียกเก็บจริง 1 เรียกเก็บจริง 1 
สำหรับปี 2562 สำหรับปี 2563 สำหรับปี 2564 

1  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดท่ีประมาณการได้   
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2 ไม่เกิน 0.535 0.02 0.03 0.026 
 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 3 ไม่เกิน 0.0321 0.00 0.00 0.001 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.107 0.00 0.01 0.005 
 ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษากองทุนรายป ี ไม่เกิน 0.107 - - - 
 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1.36 
 การโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย  

-  ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
ตามที่จ่ายจริง 

แต่ไม่เกิน 0.1605 
- - - 

-  ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั้งแรก 

ตามที่จ่ายจริง 
แต่ไม่เกิน 0.107 

- - - 

 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ตามที่จ่ายจริง 0.00 0.00 0.000 
 ค่าสอบบัญช ี ตามที่จ่ายจริง 0.00 0.00 0.000 
 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ตามที่จ่ายจริง - - - 
 ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร ตามที่จ่ายจริง - - - 
 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามที่จ่ายจริง 0.00 0.00 0.003 

2  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้ 
- ตามที่จ่ายจริง - - - 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมด ไม่เกิน 2.14 0.02 0.04 0.036 
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือขายหลักทรัพย์ (บาท) ตามท่ีจ่ายจริง 90,745,951.79 บาท  116,898,059.79 บาท 145,306,610.70 บาท 

หมายเหตุ: 
1. เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทำนองเดียวกัน 
2. หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ

จัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุน
ปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้น
ทางกำหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราท่ีกองทุนปลายทางกำหนด เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี้ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที่คิดไม่เกินร้อยละ 0.107 ของมูลค่าทรัพย์สิน
เฉพาะที่ลงทุนในต่างประเทศ 

4. มูลค่าทรัพย์สิน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่มีการคำนวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวข้างต้น ณ วันท่ีคำนวณ 
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ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

รายการท่ีเรียกเก็บ อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 
ปี 2562 

เรียกเก็บจริง 
ปี 2563 

เรียกเก็บจริง 
ปี 2564 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย หน่วยลงทุนประเภท ก. : 
ไม่เกิน 1.00 
หน่วยลงทุนประเภท ข. : ไม่มี 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วย หน่วยลงทุนประเภท ก. : 

ไม่เกิน 1.00 
หน่วยลงทุนประเภท ข. : ไม่มี 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 65 บาท ต่อ รายการ หรือ 

อัตราท่ีนายทะเบียนกำหนด 
65 บาท ต่อ 
รายการ หรือ 

อัตราท่ี 
นายทะเบียน

กำหนด 

65 บาท ต่อ 
รายการ หรือ 

อัตราท่ี 
นายทะเบียน

กำหนด 

65 บาท ต่อ 
รายการ หรือ 

อัตราท่ี 
นายทะเบียน

กำหนด 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน 

65 บาท ต่อ รายการ หรือ 
อัตราท่ีนายทะเบียนกำหนด 

ตามที่ 
นายทะเบียน
เรียกเก็บ 

ตามที่ 
นายทะเบียน 
เรียกเก็บ 

ตามที่ 
นายทะเบียน
เรียกเก็บ 

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อน
ระยะเวลาถือครองท่ีกำหนดในโครงการ (Exit 
Fee) 

หน่วยลงทุนประเภท ก. : 
ไม่เกิน 2.00 
หน่วยลงทุนประเภท ข. : ไม่มี 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุน
หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ผลตอบแทนหรือส่วนคืนทุน (ถ้ามี)ช 

ตามที่จ่ายจริง ตามที่จ่ายจริง ตามที่จ่ายจริง ตามที่จ่ายจริง 

หมายเหตุ: 
* หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย 

และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย  
และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น 

** บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ 
นอกเหนือจากกรณีปกติซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทจัดการดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจด
แจ้งจำนำกับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น ตามท่ีบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกำหนด 

ท้ังน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องรับผิดชอบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกันด้วย 
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บริษัทนายหน้าท่ีได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก 
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 

ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

อันดับ ชื่อ 
ค่านายหน้า 

(บาท)  
อัตราส่วน 
ค่านายหน้า  

1 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 21,659,439.53  15.47  

2 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 20,945,644.39  14.96  

3 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 17,921,916.94  12.80  

4 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด 16,657,948.93  11.89  

5 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 15,555,252.92  11.11  

6 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด 11,257,407.80  8.04  

7 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด 8,765,193.92  6.26  

8 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) 6,476,129.01  4.62  

9 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 6,422,027.10  4.59  

10 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 2,652,699.00  1.89   
อ่ืน ๆ  11,738,829.90  8.38  

รวม 140,052,489.44 100.00 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR) 
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 

ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
PTR = 0.2459 เท่า 

 
การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม 
สัดส่วนการถือครองร้อยละ 99.78% 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหนว่ยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้ท่ีบริษัทจัดการโดยตรง 
หรือท่ี website ของ บลจ. ท่ี www.ktam.co.th 

หรือท่ี website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี http://www.sec.or.th 
 

ผลขาดทุนสูงสุดท่ีเกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม (maximum drawdown) ย้อนหลัง 
ในช่วงเวลา 5 ปี ของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 

คือ -48.09% 
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รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 

มูลค่า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

     มูลค่าตามราคาตลาด  %NAV 
รายละเอียดการลงทุน     
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     
  หุ้นสามัญ     
   หมวดทรัพยากร  150,879,122,755.50   44.37 
   หมวดธุรกิจการเงิน  131,050,922,431.05   38.54 
   หมวดบริการ  16,165,302,593.60   4.75 
   หมวดเทคโนโลยี  9,766,842,988.40   2.87 
   หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  8,801,419,799.00   2.59 
   หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  5,364,126,137.50   1.58 
   หมวดสินค้าอุตสาหกรรม  4,082,011,841.50   1.20 
   หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค  126,429,875.00   0.04 
  หุ้นบุริมสิทธิ     
   หมวดธุรกิจการเงิน  143,245,387.88   0.04 
  หุ้นกู้     
   อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA  80,143,796.80   0.02 
   อันดับความน่าเชื่อถือ : AA  519,764,550.18   0.15 
   อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-  549,283,736.13   0.16 
   อันดับความน่าเชื่อถือ : A+  334,225,847.82   0.10 
   อันดับความน่าเชื่อถือ : A  50,435,961.50   0.01 
  เงินฝากธนาคาร     
   อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA  2,294,063,396.11   0.67 
   อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+  15,808,633.50   0.00 
  ต๋ัวเงินคลัง     
   อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  1,603,566,856.63   0.47 
  พันธบัตรรัฐบาล     
   อายุคงเหลือ 1-3 ป ี  381,235,750.14   0.11 
  พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย     
   อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  7,401,892,962.26   2.18 
  อื่นๆ     
   ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตามท่ีสำนักงานกำหนด  284,779,260.16   0.08 
   ประเภทรายการค้างรับอ่ืนๆ  (390,130,463.84)  (0.11) 
   ประเภทรายการค้างจา่ยหรือหนี้สินอ่ืนๆ  571,470,250.31   0.17 
  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  340,075,964,347.13   100.00 
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รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 
มูลค่า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 
กลุ่มของตราสาร  มูลค่าตามราคาตลาด  %NAV 

(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  1,984,802,606.77  0.58 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์หรือ

บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน 
 

7,686,672,222.42 
 

2.26 

(ค) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดับ investment 
grade เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน 

 
1,533,853,892.43 

 
0.45 

(ง) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใน
ระดับท่ีต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ 
ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน 

 -  - 

สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ท่ีบริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% NAV 
 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 

มูลค่า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 

ประเภท  ผู้ออก  อันดับความ
น่าเชื่อถือ 

 มูลค่าตามราคาตลาด 

หุ้นสามัญ  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด 
(มหาชน) 

   5,948,605,000.00  

หุ้นสามัญ  บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)    419,757,870.00  
หุ้นสามัญ  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    6,231,692,900.00  
หุ้นสามัญ  บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด 

(มหาชน) 
   336,960,000.00  

หุ้นสามัญ  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)    1,828,465,650.00  
หุ้นสามัญ  บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)    346,210,440.00  
หุ้นสามัญ  บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน)    6,897,608,150.00  
หุ้นสามัญ  บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)    2,819,735,600.00  
หุ้นสามัญ  บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด 

(มหาชน) 
   775,759,855.00  

หุ้นสามัญ  บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)    949,789,800.00  
หุ้นสามัญ 

 
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) 

   
   

3,482,700.00  
หุ้นสามัญ  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)    851,812,808.00  
หุ้นสามัญ  บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จำกัด (มหาชน)    737,415,800.00  
หุ้นสามัญ  บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)    674,840,400.00  
หุ้นสามัญ  บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)    145,721,875.00  
หุ้นสามัญ  บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)    234,899,040.00  
หุ้นสามัญ  บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)    392,269,200.00  
หุ้นสามัญ  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)    1,825,754,100.00  
หุ้นสามัญ  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)    2,106,546,000.00  
หุ้นสามัญ 

 
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน จำกัด 
(มหาชน)    

1,278,595,200.00  
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 

มูลค่า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 

ประเภท  ผู้ออก  อันดับความ
น่าเชื่อถือ 

 มูลค่าตามราคาตลาด 

หุ้นสามัญ 
 

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด 
(มหาชน)    

746,969,400.00  

หุ้นสามัญ  บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)    3,037,449,600.00  
หุ้นสามัญ  บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)    878,991,750.00  
หุ้นสามัญ  บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)    2,349,513,495.00  
หุ้นสามัญ  บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)    675,740,760.00  
หุ้นสามัญ 

 
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 
(มหาชน)    

3,076,694,362.50  

หุ้นสามัญ 
 

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด 
(มหาชน)    

446,650,650.00  

หุ้นสามัญ  บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)    1,472,362,161.00  
หุ้นสามัญ  บริษัท อินทัช โฮลด้ิงส์ จำกัด (มหาชน)    723,357,450.00  
หุ้นสามัญ  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)    2,164,939,300.00  
หุ้นสามัญ  บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด 

(มหาชน) 
   201,746,474.00  

หุ้นสามัญ  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)    2,503,261,200.00  
หุ้นสามัญ  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)    1,441,220,000.00  
หุ้นสามัญ  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)    298,343,700.00  
หุ้นสามัญ  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)    8,110,757,358.00  
หุ้นสามัญ  บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)    681,712,725.00  
หุ้นสามัญ  บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)    117,891,745.00  
หุ้นสามัญ  บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)    639,112,320.00  
หุ้นสามัญ  บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)    36,478,848.00  
หุ้นสามัญ  บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)    131,754,500.00  
หุ้นสามัญ  บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

(มหาชน) 
   1,520,679,787.50  

หุ้นสามัญ  บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)    483,312,750.00  
หุ้นสามัญ  บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด 

(มหาชน) 
   985,216,878.00  

หุ้นสามัญ  บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)    633,666,100.00  
หุ้นสามัญ  บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)    159,379,059.60  
หุ้นสามัญ  บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)    128,440,600.00  
หุ้นสามัญ  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)    132,004,058,000.00  
หุ้นสามัญ  บริษัท ควอลิต้ีเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)    145,285,230.00  
หุ้นสามัญ  บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)    564,187,500.00  
หุ้นสามัญ  บริษัท ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน)    501,323,550.00  
หุ้นสามัญ  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)    99,732,871,400.00  
หุ้นสามัญ  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)    3,794,109,800.00  
หุ้นสามัญ  บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)    914,084,887.00  
หุ้นสามัญ  บริษัท เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จำกัด (มหาชน)    1,917,072,541.50  
หุ้นสามัญ  บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)    292,212,560.00  
หุ้นสามัญ  บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด 

(มหาชน) 
      

7,172,620.00  
หุ้นสามัญ  บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น 

จำกัด (มหาชน) 
   77,396,970.00  
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หุ้นสามัญ  บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
(มหาชน) 

   126,429,875.00  

หุ้นสามัญ  บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)    104,981,810.00  
หุ้นสามัญ  บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)    137,089,125.00  
หุ้นสามัญ  กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศ

ไทย 
   688,082,010.00  

หุ้นสามัญ  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)    -   
หุ้นสามัญ  บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)    442,608,000.00  
หุ้นสามัญ  ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)    14,940,657,691.05  
หุ้นสามัญ  บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)    709,185,750.00  
หุ้นสามัญ  บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)    152,729,940.00  
หุ้นสามัญ  บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จำกัด 

(มหาชน) 
   73,033,312.00  

หุ้นสามัญ  บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน)    460,040,488.40  
หุ้นบุริมสิทธิ  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - P    143,245,387.88  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ  บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด 

(มหาชน) 
   -   

ใบสำคัญแสดงสิทธิ  บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)    -   
หุ้นกู้  บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)  A+  102,541,289.00  
หุ้นกู้  บริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  A  50,435,961.50  
หุ้นกู้  ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)  AA-  305,543,738.75  
หุ้นกู้  บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  AA-  79,560,704.80  
หุ้นกู้  บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  AA-  41,598,536.70  
หุ้นกู้  บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  AA-  98,240,547.00  
หุ้นกู้  บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  AA-  24,340,208.88  
หุ้นกู้  บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  A+  101,723,391.00  
หุ้นกู้  บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  A+  129,961,167.82  
หุ้นกู้  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  AA  326,730,976.16  
หุ้นกู้  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  AA  51,301,910.00  
หุ้นกู้  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  AA  141,731,664.02  
หุ้นกู้  บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  AAA  80,143,796.80  
ต๋ัวแลกเงิน  บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)  A+  84,957,524.36  
ต๋ัวแลกเงิน  บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง  

(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
 AA  199,821,735.80  

เงินฝากธนาคาร  ธนาคารอาคารสงเคราะห์    1,424,957,345.01  
เงินฝากธนาคาร  ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)    869,106,051.10  
เงินฝากธนาคาร  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)    15,808,633.50  
ต๋ัวเงินคลัง  กระทรวงการคลัง    44,997,573.72  
ต๋ัวเงินคลัง  กระทรวงการคลัง    699,709,950.25  
ต๋ัวเงินคลัง  กระทรวงการคลัง    29,981,661.90  
ต๋ัวเงินคลัง  กระทรวงการคลัง    279,774,509.41  
ต๋ัวเงินคลัง  กระทรวงการคลัง    99,906,826.62  
ต๋ัวเงินคลัง  กระทรวงการคลัง    129,826,620.21  
ต๋ัวเงินคลัง  กระทรวงการคลัง    79,876,700.99  
ต๋ัวเงินคลัง  กระทรวงการคลัง    89,843,656.50  
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ต๋ัวเงินคลัง  กระทรวงการคลัง    149,649,357.03  
พันธบัตรรัฐบาล  กระทรวงการคลัง    50,046,291.00  
พันธบัตรรัฐบาล  กระทรวงการคลัง    110,165,471.90  
พันธบัตรรัฐบาล  กระทรวงการคลัง    221,023,987.24  
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย      60,036,791.40  
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย      297,338,662.65  
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย      478,608,407.96  
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย      204,166,114.68  
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย      147,185,684.52  
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย      343,480,303.91  
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย      534,965,420.44  
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย      326,960,326.88  
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย      349,915,078.69  
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย      219,934,784.89  
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย      595,813,053.09  
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย      129,932,910.60  
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย      329,802,802.90  
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย      257,822,363.15  
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย      214,830,729.25  
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย      29,976,203.82  
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย      188,873,868.48  
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย      319,707,314.53  
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย      219,790,987.80  
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย      191,828,458.06  
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย      579,313,870.17  
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย      469,335,472.41  
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย      369,055,433.91  
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย      299,115,814.64  
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย      49,761,954.79  
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย      194,340,148.64  

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating 

ทริสเรทต้ิงใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวท่ีมีอายุต้ังแต่ 1 ปี 
ข้ึนไป จำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซ่ึงเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็นอันดับต่ำสุดซ่ึงแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้ 
AAA  อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำท่ีสุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 
A  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 
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BBB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชำระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

BB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำ
กว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆซ่ึงอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอ 

B  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน
เกณฑ์ต่ำและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและ
คืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขท่ีเอ้ืออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ อย่างมากจึงจะ
มีความสามารถในการชำระหนี้ได้ 

D  องค์กรหรือตราสารหนี้อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน 
สำหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรทติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้ (Default 

Probability) เป็นสำคัญโดยมิได้คำนึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ (Recovery After 
Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจำแนกเป็น  
5 ระดับ ดังนี้ 
T1  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะ

ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอ่ืน ผู้ออกตราสารท่ีได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซ่ึงมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ท่ีสูงย่ิงข้ึน 

T2  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น
ในระดับท่ีน่าพอใจ 

T3  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได้ 
T4  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด 
 อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระ
หนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากนี้ทริสเรทต้ิงยังใช้เครื่องหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหน้ีเพ่ือระบุว่าตราสารหนี้ท่ีมีเครื่องหมาย
ดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น 
 

  



  
 

กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 36 

ทริสเรทติ้งยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของ 
ผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทต้ิงจะพิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรม
และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิต
ของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารนั้นๆ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพันในการชำระ
หนี้ของตราสารนั้นๆ ท้ังนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน 
Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 

ทริสเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรทติ้งประกาศ
ผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญซึ่งทริสเรทติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินของ
องค์กรที่ทริสเรทติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือน
ให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้ง
เหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยงดการระบุ 
“แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)  
เครดิตพินิจ เป็นการบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซ่ึงมี3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) Negative 
(ลบ) และ (3) Developing (ยังไม่ชัดเจน) 
 
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating 
คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย 
AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับ

ความน่าเชือ่ถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอ่ืนในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือข้ัน
สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไป
ได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้
ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภท
ท่ีสูงกว่า   

BB (tha)  แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไข
ของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตาม
กำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจำกัดอยู่ใน
ระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้
ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับสภาวะท่ีเอ้ือต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั ้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู ้ออกตราสารหรือตราสารอื ่นใน
ประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ใน
ปัจจุบัน 
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คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก

ตราสารหรือตราสารอ่ืนๆในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือท่ีมีความ
เสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสาร
ทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้
เพ่ิมเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือท่ีกำหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับท่ีน่าพอใจเม่ือเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีท่ี
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหน้ีตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าว
จะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูง
กว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที ่ไม่แน่นอน เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอ่ืนในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินข้ึนอยู่กับสภาวะท่ี
เอ้ือต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น  

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ท่ีได้เกิดข้ึนแล้วหรือกำลังจะเกิดข้ึน    
 
หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย 
      เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจาก
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับ
ประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ 
ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับท่ีต่ำกว่า “CCC (tha)”   
      สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น 
นอกเหนือจาก “F1(tha)”  
      สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพ่ือแจ้งให้นักลงทุน
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณ
ดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซ่ึงบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สงูข้ึน “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มใน
การปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีท่ีอันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับข้ึนปรับลงหรือ
คงท่ีโดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ 
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง 

กองทุนรวม วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง
นโยบายการ

ลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564) 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

YTD ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ป ี

ย้อนหลัง 
3 ป ี

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ย้อนหลัง 
10 ป ี

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียน
กองทุน 

VAYU1* 1 ธันวาคม 2556 46.5949 13.76% 2.43% 10.96% 13.76% -0.18% 2.17% N/A 4.06% 
Benchmark - - 9.84% 1.90% 3.08% 9.84% 4.72% 4.26% N/A 5.00% 
ความผันผวนของ 
ผลการดำเนินงาน 

- - 16.99% 14.78% 18.04% 16.99% 25.21% 21.46% N/A 21.80% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - 6.02% 5.02% 5.47% 6.02% 9.68% 8.10% N/A 7.67% 

* กองทุนจ่ายเงินปันผล 10 ครั้ง รวมเป็นเงิน 3.75 บาทต่อหน่วย 
Benchmark = คำนวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETTRI) และร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจาก Mark-to-Market 
Corporate Bond Index (BBB up) 
ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี 

 
การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 ธนัวาคม 2564) 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
VAYU1 * N/A N/A N/A 24.07% -25.39% 42.13% 12.83% -0.79% -0.97% -11.73% 13.76% 

Benchmark N/A N/A N/A 13.17% -3.29% 12.95% 10.42% -2.86% 4.71% -0.13% 9.84% 

ความผันผวนของผลการ
ดำเนินงาน N/A N/A N/A 19.29% -23.89% 23.77% 9.84% 17.46% 12.32% 38.34% 16.99% 

ความผันผวนของตัวชี้วัด N/A N/A N/A 6.51% 7.04% 7.20% 3.25% 6.07% 4.72% 14.94% 6.02% 

ผลการดำเนินงานปี 2556 เป็น % ตามช่วงเวลา 
* กองทุนจ่ายเงินปันผล 10 ครั้ง รวมเป็นเงิน 3.75 บาทต่อหน่วย 
Benchmark = คำนวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ (SETTRI) และร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจาก Mark-to-
Market Corporate Bond Index (BBB up) 
ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี 

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
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ชื่อและที่อยู่บริษัทจัดการ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์: 0-2686-6100 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 
เลขท่ี 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21-23 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
10110 โทรศัพท์: 0-2649-2000 

 
ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์: 
ท่ีอยู่: 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19 
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ 
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 

ชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน: 
ท่ีอยู่: 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานครฯ 10400 
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คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

 
 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ผู้ลงทุนจึงอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน ดังนั้น 

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน รวมทั้งความเสี่ยงจากการลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบก่อนลงทุน และเมื่อมีข้อสงสัย 
ควรสอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนดังกล่าวได้ 

 ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น 

 ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่า
ระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 

 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการ
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทนุรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานท่ีป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยที่ต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการใน
รายละเอียด สามารถดูข้อมูลได้ที่ website ของบริษัทจัดการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 บริษัทจัดการอาจมีนโยบายในการรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนรวมใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) เพ่ือ
ประโยชน์ในการบริหารจัดการกองทุนรวม ท้ังนี้ บริษัทจัดการไม่สามารถรับ Soft Commission เพ่ือประโยชน์ของบริษัทจัดการ
ได้ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติ ท่ีบริษัทจัดการกำหนดและประกาศไว้ 

 กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือ www.ktam.co.th และ www.mfcfund.com 
 
 
 

วันท่ีรวบรวมข้อมูลในหนังสือชี้ชวน 28 กุมภาพันธ์ 2565 
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หนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม 

กองทุนรวมวายุภักษ หน่ึง 

สวนท่ี 1:  รายละเอียดโครงการ 
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คำจำกัดความ / คำนิยาม :  

ในเอกสารฉบับน้ี เวนแตเน้ือความจะแสดงใหเห็นเปนความหมายอยางอ่ืน คำจำกัดความตาง ๆ ใหมีความหมายตามที่
ไดใหไวดังตอไปน้ี  

กองทุนรวม หมายถึง กองทุนรวมวายุภักษ หน่ึง  

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนรวม  

ความเปนมาของโครงการ หมายถึง  

1.)  กองทุนรวมที่จัดต้ังขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 และครบอายุกองทุนรวมในวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2556 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ  

1)  เพ่ิมทางเลือกในการออมและการลงทุนใหแกประชาชน  

2)  ทำใหการบริหารจัดการหลักทรัพยที่กระทรวงการคลังถือครองอยูเกิดประโยชนสูงสุด และเพ่ิม
ทางเลือกใหกับรัฐบาลในการจัดสรรเงินที่นอกเหนือจากการจัดสรรเงินจากงบประมาณเพื่อนำไป
ลงทุนในกิจการที่มีความจำเปนและตองการการสงเสริมจากภาครัฐ  

3)  สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศ  

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 ได
จัดตั้งสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ เปนหนวยงานที่สังกัดกระทรวงการคลัง แตเปนองคกรอิสระไมใชสวน
ราชการ และมีคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ เพื ่อทำหนาที ่กำกับดูแลการ
ดำเนินงานของกองทุนรวม  

2.)  เมื่อครบอายุโครงการกองทุนรวมจะแปรสภาพโดยเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ  

1)  บริหารจัดการหลักทรัพยที่รัฐถือครองอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อสรางผลตอบแทนที่ดีจากการ
ลงทุนในระยะยาวและมั่นคง  

2)  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศ และเพิ่มทางเลือกในการออม
และการลงทุนใหแกประชาชน  

3)  ลงทุนในกิจการที่มีความจำเปนและเปนประโยชนตอประเทศในเชิงเศรษฐกิจ และตองการการ
สงเสริมจากภาครัฐ เพ่ือลดภาระของรัฐในการจัดสรรเงินงบประมาณ  

ทั้งนี้ การลงทุนของกระทรวงการคลังในกองทุนรวมภายหลังจากการแปรสภาพนั้น กระทรวงการคลังลงทุนในหนวย
ลงทุนประเภท ข. ผานการดำเนินการใน 2 สวน คือ  

1)  ในวันที่ 1 ธันวาคม 2556 กระทรวงการคลังทำการจองซื้อหนวยลงทุนประเภท ข. ที่ออกใหม โดยชำระคา
หนวยลงทุนประเภท ข. ดวยกองทรัพยสินที่กระทรวงการคลังไดรับภายหลังจากการใชสิทธิและชำระราคาใช
สิทธิซื ้อกองทรัพยสินจากกองทุนรวมตามสัญญาใหสิทธิในการซื้อกองทรัพยสิน (“Call Option”) ทั้งน้ี 
บริษัทจัดการกำหนดใหวันที่ 2 ธันวาคม 2556 เปนวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนประเภท ข. ที่ออกใหม และ
ดำเนินการเพ่ิมจำนวนหนวยลงทุนประเภท ข. และจัดสรรใหกระทรวงการคลังในวันที่ 3 ธันวาคม 2556 โดย
จำนวนหนวยลงทุนประเภท ข. ที่ออกใหมที่กระทรวงการคลังไดรับเทากับมูลคากองทรัพยสินที่ใชชำระราคา
คาหนวยลงทุนประเภท ข. คำนวณโดยใชราคาปด ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 บวกผลประโยชนของวันที่ 
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30 พฤศจิกายน 2556 หารดวยมูลคาหนวยลงทุนประเภท ข. ตามราคาหนวยลงทุนตามมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวม ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2556 และ  

2)  หนวยลงทุนประเภท ข. ที่กระทรวงการคลังถืออยูเดิมกอนการแปรสภาพกองทุน โดยมีมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของหนวยลงทุนตั้งตนภายหลังการแปรสภาพ ตามมูลคาทรัพยสินสุทธิของหนวยลงทุนประเภท ข. ที่
กระทรวงการคลังถืออยูทั้งหมด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งเปนวันครบอายุโครงการกอนการแปร
สภาพกองทุนรวม  

นอกจากนี้ ในการดำเนินการแปรสภาพกองทุนรวม ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ทำหนาที่เปนที่ปรึกษา
ทางการเงิน และบริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จำกัด ทำหนาที่เปนที่ปรึกษาทางกฎหมาย ใหแกกองทุนรวม  

หนวยลงทุน หมายถึง หนวยลงทุนของกองทุนรวม  

หนังสือช้ีชวน หมายถึง หนังสือช้ีชวนเพ่ือการเสนอขายหนวยลงทุนกองทุนรวม  

ผูถือหนวยลงทุน หมายถึง ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม  

มูลคาหนวยลงทุน หมายถึง มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหารดวยจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมด เมื่อ
สิ้นวันทำการที่คำนวณน้ัน  

มูลคาหนวยลงทุนของหนวยลงทุนประเภท ก. หมายถึง มูลคาทรัพยสินสุทธิของหนวยลงทุนประเภท ก. หารดวย
จำนวนหนวยลงทุนประเภท ก. ที่จำหนายไดแลวทั้งหมด เมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณน้ัน  

มูลคาหนวยลงทุนของหนวยลงทุนประเภท ข. หมายถึง มูลคาทรัพยสินสุทธิของหนวยลงทุนประเภท ข. หารดวย
จำนวนหนวยลงทุนประเภท ข. ที่จำหนายไดแลวทั้งหมด เมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณน้ัน  

ราคาเสนอขายหนวยลงทุน หมายถึง มูลคาหนวยลงทุนบวกดวยคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี) ซึ่งเปนราคา
ที่รับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว  

ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน หมายถึง มูลคาหนวยลงทุนหักดวยคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ซึ่งเปน
ราคาที่รับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว  

วันทำการ หมายถึง วันเปดทำการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

วันทำการซื้อขายหนวยลงทุน หมายถึง วันทำการซื้อขายหนวยลงทุนตามปกติของบริษัทจัดการหรือตามที่บริษัท
จัดการกำหนดเพ่ิมเติม  

การแปรสภาพกองทุนรวม หมายถึง การเปลี่ยนประเภทโครงการจัดการกองทุนรวมจากประเภทไมรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนเปนประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

กองทรัพยสินภายหลังการแปรสภาพ หมายถึง กองทรัพยสินที่กระทรวงการคลังชำระใหแกกองทุนเพื่อเปนคาซื้อ
หนวยลงทุนและใหหมายรวมถึง  

(1)  กองทรัพยสินที่กระทรวงการคลังใชชำระเปนคาหนวยลงทุนประเภท ข. ที่ออกใหมในวันที่ 1 ธันวาคม 2556 
ซึ่งเปนกองทรัพยสินที่กระทรวงการคลังไดรับภายหลังจากการใชสิทธิและชำระราคาใชสิทธิซื้อกองทรัพยสิน
จากกองทุนรวม ตามสัญญาใหสิทธิในการซื้อกองทรัพยสิน (“Call option”) โดยกองทุนรวมไดรับโอน
กรรมสิทธ์ิกองทรัพยสินดังกลาวน้ีในวันที่ 3 ธันวาคม 2556  

(2)  เงินที่ไดรับมาจากการขายหลักทรัพยดังกลาว และ/หรือ  
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(3)  หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นใดที่ซื้อหรือไดมาดวยเงินที่ไดมาตามขอ (1) ทั้งน้ี ไมวาจะเปนการซื้อหรือขายใน
ทอดใดๆ  

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ 
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)  

บริษัทจัดการยอย หมายถึง บริษัทจัดการซึ่งไดรับใบอนุญาตประเภทการจัดการกองทุนสวนบุคคล หรือผูประกอบ
ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาประเภทการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา แลวแตกรณี เปนผูรับดำเนินการ 
ตามที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการใหเปนผูดำเนินการจัดการการลงทุนของกองทุนรวม เฉพาะที่ไดรับการจัดสรร
ใหไดรับการบริหารจัดการตามสัญญาวาจางบริษัทจัดการยอย ทั้งนี้ ตองระบุรายละเอียดของการดำเนินการดังกลาว
อยางชัดเจนไวในรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม  

ผูดูแลผลประโยชน หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  

นายทะเบียน หมายถึง บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด  

ผูสอบบัญชี หมายถึง บริษัท สำนักงาน เอินสท แอนด ยัง จำกัด  

สำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ หมายถึง เปนหนวยงานที ่ม ิใช ส วนราชการและใหอยู ภายใตการดูแลของ
กระทรวงการคลัง  

คำเสนอซื้อ หมายถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพยของกิจการเปนการทั่วไปที่ผูทำคำเสนอซื้อตองปฏิบัติตามประกาศวาดวย
หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพ่ือครอบงำกิจการ  

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพยที่ไดรับการจดทะเบียน หรือไดรับอนุญาตใหทำการซื้อขายไดใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทที่มีหลักทรัพยซื้อขายในศูนยซื้อขาย
หลักทรัพย หรือบริษัทมหาชนจำกัด  

ตลาดหลักทรัพย หมายถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบ้ียเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน  

สมาคม หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทำการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพยประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน  

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

คณะกรรมการ ก.ต.ท. หมายถึง คณะกรรมการกำกับตลาดทุน  

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

กฎ ก.ล.ต. หมายถึง ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ต.ท. และ/หรือประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ปจจุบันและที่แกไขเพ่ิมเติม  

ทน.59/2560 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.59/2560 เรื่อง การลงทุนของกองทุน ลงวันที่ 
15 ธันวาคม 2560 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

IOSCO หมายถึง International Organization of Securities Commissions  

REITs หมายถึง Real Estate Investment Trusts  
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WFE หมายถึง World Federation of Exchanges  

คําอธิบายศัพทเรื่องการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายคํายอและความหมายของคํายอ รวมถึงคําศัพทที่
ปรากฏในหัวขอประเภทและอัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพย เวนแตในกรณีที ่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไขปรับปรุง หรือเพิ่มเติมคำอธิบายศัพทนี้เปน
อยางอ่ืน 

คำศพัท คำอธบิายศพัท 

“กลุมกิจการ” บริษัทใหญและบริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดให
จัดทำงบการเงินรวม 

“กองทุนฟนฟู” กองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวย
ธนาคารแหงประเทศไทย 

“กองทุนรวมเปด” กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

“กองทุนรวมวายุภักษ” กองทุนรวมที่จัดต้ังขึ้นตามมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

“กองทุน CIS ตางประเทศ” กองทุนที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศซึ่งมีลักษณะเปนโครงการลงทุน
แบบกลุม (collective investment scheme) ทั้งน้ี ไมวากองทุนดังกลาวจะ
จัดต้ังในรูปบริษัท ทรสัต หรอืรูปอ่ืนใด แตไมรวมถึงกองทุน property และ
กองทุน infra ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ 

“กองทุน ETF ตางประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ 

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพยสนิที่เกี่ยวของกับโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ 
ตาง ๆ ซึ่งไดแก 
1. กองทุนโครงสรางพ้ืนฐานที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรพัย หรือตามกฎหมายวาดวยทรัสตเพ่ือธุรกรรมในตลาดทนุ 
2. กองทุนโครงสรางพ้ืนฐานตางประเทศที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ
ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสรางพ้ืนฐาน ตาม 1. ทั้งน้ี ไมวากองทุนโครงสรางพ้ืนฐานดังกลาวจะจัดต้ัง
ในรูปบริษัท ทรัสต หรือรูปอ่ืนใด 

“กองทุน property” กองทรัพยสินที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพยซึ่งอยูในรูปแบบอยางใดอยางหน่ึง
ดังน้ี 
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่อยูภายใตบังคับประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
2. ทรสัตเพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยทีจ่ัดต้ังขึ้นตามกฎหมายวาดวยทรัสต
เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน 
3. foreign REIT 

“การลดความเสี่ยง” การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเขาเปนคูสัญญาใน 
derivatives ที่มีลักษณะครบถวนดังน้ี 
1. ไมมีวัตถุประสงคเพ่ือหาผลประโยชนโดยการเก็งกำไร (speculate) 
2. มีผลใหความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 
3. เปนการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสีย่งเฉพาะของทรัพยสินที่ตองการลด
ความเสี่ยง 
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4. สามารถลดความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ  
“เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา
เงินฝาก” 

ทรัพยสินดังน้ี 
1. เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอ่ืนที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก  
2. สลากออมทรัพยที่ออกตามกฎหมายวาดวยธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 
3. สลากออมสนิพิเศษที่ออกตามกฎหมายวาดวยธนาคารออมสิน  

“เงินฝากอิสลาม” ขอตกลงที่เปนไปตามหลักชาริอะห และมลีกัษณะที่เทียบเคียงไดกับเงินฝาก 
โดยคูสัญญาที่เทียบเคียงไดกับผูฝากสามารถเรียกคืนเงินตนจากคูสัญญาฝายที่
เทียบเคียงไดกับผูรับฝากไดเต็มจำนวน ณ เวลาใดๆ 

“ดัชนีกลุมสินคาโภคภัณฑ” ดัชนีที่มีองคประกอบเปนสินคาโภคภัณฑหลายชนิด 

“ดัชนีเงินเฟอ” ดัชนีที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสะทอนอัตราเงินเฟอ 

“ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน” ตราสารทางการเงินที่มีเง่ือนไขใหแปลงสภาพเปนหุนได  
“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังน้ี 

1. ต๋ัวเงินคลัง  
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.  
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุนกู ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟนฟูเปน
ผูมีภาระผูกพัน 

“ตราสารภาครัฐตางประเทศ” ตราสารที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รฐับาลตางประเทศ 
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหนวยงานของรัฐบาลตางประเทศ หรือ
องคการระหวางประเทศ เปนผูออกหรือผูค้ำประกัน แตไมรวมถึงตราสารที่
ออกโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นของประเทศน้ัน 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพ่ือการนับเปนเงินกองทุนของสถาบันการเงินไมวาตามกฎหมายไทย
หรือตางประเทศ ทีม่ีการอางอิงจากหลักเกณฑการกำกับดูแลสถาบันการเงิน
ของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 

“ตลาดซื้อขายหลักทรัพย
ตางประเทศ” 

ศูนยกลางหรือเครือขายใด ๆ ที่จัดใหมีขึ้นเพ่ือการซื้อขายหลักทรัพยใน
ตางประเทศ โดยมีลักษณะครบถวนดังน้ี 
1. มีการรวบรวมคำเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพยจากผูเสนอซื้อหลายรายและ 
ผูเสนอขายหลายราย 
2. มีการกำหนดหลักเกณฑหรือจัดใหมีระบบ ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับวิธีการในการ
ซื้อขายหลักทรพัยไวเปนการลวงหนา โดยผูใหบริการไมอาจใชดุลยพินิจในการ
จัดการซื้อขายเปนประการอ่ืน และผูเสนอซือ้เสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตาม
หลักเกณฑหรอืระบบน้ัน 

“ธปท.” ธนาคารแหงประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย 
“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร 
“บง.” บริษัทเงินทุน 

“บล.” บริษัทหลักทรพัย 
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“บลจ.” บล. ที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม 
หรือการจัดการกองทุนสวนบุคคล 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที่มีหลักทรัพยที่ไดรับการจดทะเบียนหรือไดรับการอนุญาตใหทำการซื้อ
ขายไดใน SET 

“บริษัทยอย” บริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปดเผยลาสดุ ทั้งน้ี หากไมมีงบ
การเงินรวมใหพิจารณาตามสัดสวนการถือหุนที่ปรากฏในบัญชีรายช่ือผูถือหุน
ลาสุด 

“บริษัทใหญ” บริษัทใหญตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปดเผยลาสดุ ทั้งน้ี หากไมมีงบ
การเงินรวมใหพิจารณา 
ตามสัดสวนการถือหุนที่ปรากฏในบัญชีรายช่ือผูถือหุนลาสดุ 

"แบบ filing" 
“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน” 

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย 
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงซึ่งกำหนดใหเปน
หลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวา
ดวยการกำหนดประเภทหลักทรัพยเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) 

“ผูมีภาระผูกพัน” ผูที่มีภาระผูกพันในการชำระหน้ีตามตราสารทางการเงินในฐานะผูออก  
ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรอืผูค้ำประกัน แลวแตกรณ ี

“ศูนยซื้อขาย derivatives” ศูนยซื้อขายดังน้ี 
1. ศูนยซื้อขาย derivatives ที่ไดรับใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยสัญญาซื้อ
ขายลวงหนา 
2. ศูนยซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดต้ังขึ้นและใหบริการไดตามกฎหมาย
ตางประเทศและไดรับการยอมรับจากสำนักงาน 

“หนวย CIS” หนวยของกองทุนอยางใดอยางหน่ึงดังน้ี  
1. หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่อยูภายใตบังคับประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑการจัดการกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนทั่วไป กองทุน
รวมเพ่ือผูลงทุนที่มิใชรายยอย กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนสวนบุคคล 
2. หนวยของกองทุน CIS ตางประเทศ 

“หนวย infra” หนวยของกองทรัพยสินที่เกี่ยวของกับโครงสรางพ้ืนฐาน ซึ่งอยูในรูปแบบอยาง
ใดอยางหน่ึงดังน้ี 
1. กองทุนโครงสรางพ้ืนฐานที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรพัย หรือตามกฎหมายวาดวยทรัสตเพ่ือธุรกรรมในตลาดทนุ 
2. กองทุนโครงสรางพ้ืนฐานตางประเทศที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ
ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักในการลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนโครงสราง
พ้ืนฐาน ตาม 1. ทั้งน้ี ไมวาจะจัดต้ังในรูปบริษัท ทรัสต หรือรูปอ่ืนใด 
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“หนวย property” หนวยของกองทรัพยสินที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพยซึ่งอยูในรปูแบบอยางใด
อยางหน่ึงดังน้ี 
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่อยูภายใตบังคับประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
2. ทรสัตเพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยทีจ่ัดต้ังขึ้นตามกฎหมายวาดวยทรัสต
เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน 
3. foreign REIT 

“หุนกูระยะสั้น” หุนกูที่มีกำหนดเวลาชำระหน้ีไมเกิน 270 วันนับแตวันที่ออกหุนกู 
“B/E” ต๋ัวแลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตัวช้ีวัดของกองทุน ซึ่งเปนดัชนีหรือองคประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพรอยาง
กวางขวางและสอดคลองกับนโยบายการลงทุนของกองทุนน้ัน 

“CIS operator” บุคคลดังน้ี 
1. บลจ.ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย หรือ 
2. ผูทำหนาทีบ่ริหารจัดการกองทุน CIS ตางประเทศ 

“concentration limit” อัตราสวนการลงทุนที่คำนวณตามความมีสวนไดเสียในกจิการที่ลงทุน 

“counterparty limit” อัตราสวนการลงทุนที่คูสญัญา 
“CRA” สถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถือ (Credit Rating Agency) ที่ไดรับความ

เห็นชอบจากสำนักงาน เวนแตที่กำหนดไวเปนการเฉพาะในภาคผนวก 5  
สวนที่ 5 

“credit derivatives” derivatives ที่มีลักษณะเปนการเคลื่อนยายความเสี่ยงดานเครดิตของ
ทรัพยสินที่ไดรบัการประกันความเสี่ยงจากคูสัญญาฝายหน่ึงไปยังคูสัญญาอีก
ฝายหน่ึงตามมาตรฐานสากล โดยคูสัญญาฝายหน่ึงซึ่งมีภาระผูกพันที่จะตอง
ชำระเงินใหแกคูสัญญาอีกฝายหน่ึงเมื่อเกิดเหตุการณที่มีผลตอการชำระหน้ี 
(credit event) ของทรัพยสนิที่ไดรับการประกันความเสี่ยง จะไดรับ
ผลตอบแทนหรือคาธรรมเนียมสำหรับการมภีาระผูกพันดังกลาว 

“credit event”  เหตุการณที่เกี่ยวของกับความสามารถในการชำระหน้ีตามที่ระบุในขอตกลง
ของตราสารหรือสัญญา 

“credit rating” อันดับความนาเช่ือถือที่จัดทำโดย CRA ซึ่งเปนการประเมินความสามารถใน
การชำระหน้ีตามตราสารหรือสัญญา 

“currency risk” ความเสี่ยงดาน FX 

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา 
underlying ของตราสารหรือสัญญา แลวแตกรณี 

“derivatives” สัญญาซื้อขายลวงหนา 
“derivatives on organized 
exchange” 

derivatives ที่ซื้อขายในศูนยซื้อขาย derivatives 

“discount rate” อัตราสวนลดของหลักทรัพยหรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใชในการคำนวณ
มูลคาของหลักทรัพยหรือตราสารน้ัน 

“DW” ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (Derivative Warrants) 
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“foreign REIT” กองทรัสตหรือกองอสังหาริมทรัพยที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศซึ่งมี
วัตถุประสงคหลักในการลงทนุในอสังหาริมทรัพยหรือในกจิการที่ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย ทั้งน้ี ไมวากองทรัสตหรือกองดังกลาวจะจัดต้ังในรูป
บริษัท ทรสัต หรือรูปอ่ืนใด 

“FX” อัตราแลกเปลีย่นเงินตราตางประเทศ (Foreign Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุมอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง (Greater Mekong Subregion) ซึง่ไดแก 
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมาร สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชน
จีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)  

“group limit” อัตราสวนการลงทุนที่คำนวณตามกลุมกิจการ โดยการนำอัตราสวนการลงทุน
ในแตละบริษัทที่อยูในกลุมกิจการมาคำนวณรวมกัน 

“guarantor rating” อันดับความนาเช่ือถือของผูมีภาระผูกพันในฐานะผูรับรอง ผูรับอาวัล  
ผูสลักหลัง หรอืผูค้ำประกนั 

“international scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใชเปรียบเทียบระหวางประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได  
“IOSCO” International Organization of Securities Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารตอประชาชนเปนการทั่วไปในครั้งแรก (Initial Public 
Offering) 

“issue rating” อันดับความนาเช่ือถือของหลักทรัพยหรือทรัพยสิน 

“issuer rating” อันดับความนาเช่ือถือของผูออกตราสารหรือคูสัญญา 
“market price” มูลคาตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใชเปรียบเทียบภายในประเทศ 

“NAV” มูลคาทรัพยสนิสุทธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มูลคาการลงทนุสุทธิในทรัพยสินไมวาเปนการลงทุนโดยตรงหรือโดยออมผาน
การลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ใหผลตอบแทนโดยอางอิงอยูกับทรัพยสิน ซึ่ง
เปนผลใหกองทุนมีความเสี่ยงในทรัพยสินน้ัน 

“notional amount” มูลคาตามหนาสัญญาของ derivatives 

“obligation” ประเภทและลกัษณะของทรัพยสินที่ขอตกลงตาม credit derivatives อางอิง
ถึง (obligation category & obligation characteristics) 

“options” สัญญาที่มีลกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื้อขายลวงหนา” ในมาตรา 3 
แหงพระราชบัญญัติสญัญาซือ้ขายลวงหนา พ.ศ. 2546 

“OTC derivatives” derivatives ซึง่ซื้อขายนอกศูนยซื้อขาย derivatives  

“P/N” ต๋ัวสัญญาใชเงิน (Promissory Note) 

“portfolio duration” อายุเฉลี่ยของทรัพยสินที่ลงทุน ซึ่งไดจากการคำนวณคาตามมาตรฐานสากล 
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คำศพัท คำอธบิายศพัท 

“product limit”"regulated 
market" 

อัตราสวนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพยสิน ศูนยกลางที่จัดชองทาง
การสื่อสารระหวางผูคา เพ่ือใหเกิดการเจรจาตอรองซื้อขายตราสารระหวางกัน
ได รวมทั้งใหขอมูลตางๆ ที่เกีย่วกับตราสารน้ัน โดยศูนยกลางดังกลาวอยู
ภายใตการกำกับดูแลของทางการหรือหนวยงานที่ทำหนาที่กำกับดูแลดาน
หลักทรัพยหรอืตราสารที่มีลกัษณะทำนองเดียวกับหลักทรัพย 

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพยประเภทกิจการการยืมและใหยืมหลักทรัพย (Securities 
Borrowing and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย  
“SET” ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 

“share warrants” ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 

“single entity limit” อัตราสวนการลงทุนที่คำนวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา 
“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารที่มีสญัญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note)  

“sovereign rating” อันดับความนาเช่ือถือระดับประเทศของประเทศที่ผูออกตราสารมีถิ่นที่อยู ซึ่ง
เปนการประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหน้ีของรัฐบาลของประเทศน้ัน 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) 

“TSFC” บล. ที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการใหสินเช่ือเพ่ือ
ธุรกิจหลักทรัพย (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย 

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพ่ิมทุนที่โอนสิทธิได (Transferable Subscription 
Right) 

“underlying” สินคา ตัวแปร หรือหลักทรัพยอางอิง 
“WFE” World Federation of Exchanges 
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1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

1.1.  ช่ือโครงการจัดการ (ไทย) :   กองทุนรวมวายุภักษ หน่ึง  

1.2.  ช่ือโครงการจัดการ (อังกฤษ) :   Vayupak Fund 1  

1.3.  ช่ือยอ :   VAYU1  

1.4.  ประเภทโครงการ :   กองทุนเปด  

1.5.  ประเภทการขาย :   ขายหลายครั้ง  

1.6.  การกำหนดอายุโครงการ :   ไมกำหนด  

1.7.  อายุโครงการ :  -  ป -  เดือน -  วัน  

1.8.  อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกำหนดอายุเปนชวงเวลา) : -  

1.9.  เง่ือนไข (อายุโครงการ) :   

1.10.  ลักษณะโครงการ :   กองทุนรวมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบายภาครัฐ  

1.11.  ลักษณะการเสนอขาย :   เสนอขายในไทย  

2. จำนวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลคาที่ตราไว จำนวน ประเภท ราคาของหนวยลงทนุ

ที่เสนอขาย :  

2.1.  จำนวนเงินทุนของโครงการ :  500,000,000,000.00 บาท  

2.1.1.  จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มตน :  100,000,000,000.00 บาท  

2.2.  เง่ือนไข (จำนวนเงินทุนของโครงการ) :   

2.3.  มูลคาที่ตราไวตอหนวย :  10.0000 บาท  

2.4.  จำนวนหนวยลงทุน :  50,000,000,000.0000 หนวย  

2.5.  ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก :  10.0000 บาท  

2.6.  มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก :  
ชื่อยอ รายละเอียด 

1. VAYUA มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก ไมกำหนด 
2. VAYUB มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 10,000.00 บาท 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : หนวยลงทุนประเภท ก. จะกำหนดตอเมื่อมีการเสนอขายหนวยลงทุนประเภท ก.  

2.7.  มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :  
ชื่อยอ รายละเอียด 

1. VAYUA มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ไมกำหนด 
2. VAYUB มูลคาขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 1,000.00 บาท 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : หนวยลงทุนประเภท ก. จะกำหนดตอเมื่อมีการเสนอขายหนวยลงทุนประเภท ก.  
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2.8.  มูลคาขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :  
ชื่อยอ รายละเอียด 

1. VAYUA มูลคาขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 
2. VAYUB มูลคาขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : หนวยลงทุนประเภท ก. จะกำหนดตอเมื่อมีการเสนอขายหนวยลงทุนประเภท ก.  

2.9.  จำนวนหนวยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :  
ชื่อยอ รายละเอียด 

1. VAYUA จำนวนหนวยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 
2. VAYUB จำนวนหนวยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน ไมกำหนด 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : หนวยลงทุนประเภท ก. จะกำหนดตอเมื่อมีการเสนอขายหนวยลงทุนประเภท ก.  

2.10.  มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :  
ชื่อยอ รายละเอียด 

1. VAYUA มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไมกำหนด 
2. VAYUB มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไมกำหนด 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : หนวยลงทุนประเภท ก. จะกำหนดตอเมื่อมีการเสนอขายหนวยลงทุนประเภท ก.  

2.11.  จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :  
ชื่อยอ รายละเอียด 

1. VAYUA จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไมกำหนด 
2. VAYUB จำนวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไมกำหนด 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : หนวยลงทุนประเภท ก. จะกำหนดตอเมื่อมีการเสนอขายหนวยลงทุนประเภท ก.  

2.12.  รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรกภายหลังการแปรสภาพ แบงตามชนิดหนวยลงทุน ดังน้ี  

หนวยลงทุนประเภท ก. :  จะกำหนดตอเมื่อมีการเสนอขายหนวยลงทุนประเภท ก.  

หนวยลงทุนประเภท ข. :  มูลคาทรัพยสินสุทธิของหนวยลงทุนประเภท ข. ตอหนวยลงทุน  

3. วัตถุประสงคของโครงการจัดการกองทนุรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการ

ลงทนุ ลักษณะพิเศษ การลงทุนในตางประเทศ การลงทนุในสัญญาซื้อขายลวงหนา ประเภทและ

อัตราสวนการลงทนุในหลักทรัพยหรือทรพัยสนิอ่ืน หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทนุ :  

3.1.  วัตถุประสงคของโครงการ :  

1)  บริหารจัดการหลักทรัพยที่รัฐถือครองอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อสรางผลตอบแทนที่ดีจากการ
ลงทุนในระยะยาวและมั่นคง  

2)  ลงทุนในกิจการที่มีความจำเปนและเปนประโยชนตอประเทศในเชิงเศรษฐกิจ และตองการการ
สงเสริมจากภาครัฐ เพ่ือลดภาระของรัฐในการจัดสรรเงินงบประมาณ  

3)  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศ และเพิ่มทางเลือกในการออม
และการลงทุนใหแกประชาชน  
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3.2.  ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :   ผสม  

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม : 

-  ตราสารทุน :  ไมกำหนดสัดสวนการลงทุนในตราสารทุน 

-  ตราสารหน้ี :  ไมกำหนดสัดสวนการลงทุนในตราสารหน้ี 

-  หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/REITs : ไมกำหนดสัดสวนการลงทุนในหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/REITs 

-  กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน : ไมกำหนดสัดสวนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน 

3.3.  ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :  

-  กองทุนรวมที่มีนโยบายเปดใหมีการลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนภายใต บลจ. เดียวกัน (Cross Investing 
Fund) 

-  กองทุนรวมวายุภักษ 

3.4.  ประเภทกองทุนตามการลงทุนในตางประเทศ :  กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและตางประเทศ  

การกำหนดสัดสวนการลงทุนในตางประเทศ :  กำหนดสัดสวนการลงทุนในตางประเทศ  

 ไมเกินรอยละ 79.00 ของ NAV  

วงเงินการลงทุนในตางประเทศบางสวน  ไมเกิน  ลานเหรียญ  

3.5.  นโยบายการกูยืม (ถามี) :   

กองทุนอาจกูยืมเงิน หรือทำธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรม
การซื ้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเปนไปตามหลักเกณฑที ่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

3.6.  การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) :   ลงทุน  

3.6.1  วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา :  ที่มิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือลดความเสี่ยง  
 (Non-Hedging)  

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives :  แบบไมซับซอน  

3.6.2  วิธีการในการคำนวน Global Exposure limit :  Commitment approach  

อัตราสวนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure)  ไมเกิน 100.00  

3.7.  การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) :   ลงทุน  

3.8.  กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) :   มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีช้ีวัด 
(active management)  

3.9.  ดัชนีช้ีวัด/อางอิง (Benchmark) :   

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) สัดสวน (%): 50.00 

2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความนาเชื่อถือ
ของผู ออกตราสารอยู ในระดับ A- ขึ ้นไป อายุ 1 - 3 ป ของสมาคมตลาดตราสารหนี ้ ไทย  
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สัดสวน (%): 10.00 

3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ป ของสมาคมตลาด
ตราสารหน้ีไทย สัดสวน (%): 40.00 

หมายเหตุ: 

เกณฑมาตรฐานที่ใชวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Benchmark) ไดแก  

(1)  ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) รอยละ 50 และ  

(2)  ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความนาเชื่อถือ
ของผูออกตราสารอยูในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย รอยละ 10 
และ 

(3)  ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ป ของสมาคมตลาด 
ตราสารหน้ีไทย รอยละ 40 

เปนเกณฑมาตรฐานในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 

ในกรณีที่มีการลงทุนในตางประเทศ จะใชเกณฑมาตรฐานที่ใชวัดผลการดำเนินงานของกองทุน ไดแก  

(1)  ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET TRI) รอยละ 40  

(2)  ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความนาเชื่อถือ
ของผูออกตราสารอยูในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ป ของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย รอยละ 10  

(3)  ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ป ของสมาคมตลาดตรา
สารหน้ีไทย รอยละ 30 

(4)  MSCI AC World NR USD รอยละ 10 ในสกุลเงินบาท 

(5)  Bloomberg Barclays Global Aggregate TR USD รอยละ 10 ในสกุลเงินบาท 

เปนเกณฑมาตรฐานในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยูภายใตกรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลและแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลใน
การเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกลาวผานการลงประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูถือหนวยลงทุน
สามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได  

อยางไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อใหเปนไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอกำหนดของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐาน
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใชเปรียบเทียบ ในกรณีที่
ผูออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไมไดจัดทำหรือเปดเผยขอมูล/อัตราดังกลาวอีกตอไป โดยบริษัทจัดการจะแจงการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาผานการประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ ภายใน
เวลาที่ผูถือหนวยลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลการตัดสินใจลงทุนได 

3.10.  ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน :   จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน  
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3.11.  รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :  

กองทุนรวมที่มีนโยบายเปดใหมีการลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนภายใต บลจ. เดียวกัน 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในลักษณะการลงทุนเชิงรุก (Active Portfolio Management) โดยแบงการ
ลงทุนออกเปน 3 ประเภท ไดแก  

(1)  หลักทรัพยสภาพคลอง อาทิ ตราสารภาครัฐ ตราสารหนี้ระยะสั้น ตราสารการเงิน หรือตราสารที่
เทียบเทาเงินฝาก ที่เสนอขายทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนเงินฝาก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการ
ดำเนินงาน หรือรักษาสภาพคลองของกองทุน  

(2)  หลักทรัพยเชิงรุก อาทิ หลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ไดแก ตราสารทุนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET50 และ SET100) กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย รวมถึง การลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตางประเทศ หนวย
ลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพยตางประเทศ ทั้งนี้ จะบริหาร 
ในลักษณะเชิงรุกเพื่อมุงสรางผลตอบแทนที่ดีและมั่นคงตามกรอบการลงทุนของคณะกรรมการ
กำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ เพื่อใหกองทุนรวมไดรับผลตอบแทนที่ดีและมั่นคงใน
ระยะยาว แบงเปน  

-  การลงทุนในประเทศ อาทิ หลักทรัพยของสถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจ และกิจการที่
กระทรวงการคลังถือครองอยูในปจจุบัน รวมทั้งรัฐวิสาหกิจที่จะแปรสภาพ หุนเพิ่มทุนตาม
สิทธิเรียกรองของรัฐที่มอบใหกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินลงทุนไป
กอน หุนเพิ่มทุนตามสิทธิ หรือสิทธิเรียกรองที่กระทรวงการคลังอาจมีในอนาคต ตราสาร
หนี้ระยะยาว รวมถึงหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เชน ตราสารทุนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยหรือ
หนวยทรัสตของทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย เปนตน  

-  การลงทุนในตางประเทศ อาทิ หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตางประเทศ หุน
หรือหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
หรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพยตางประเทศ ตลอดจนหลักทรัพยหรือสินทรัพยอ่ืน
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื ่นอยางใดอยางหนึ ่งหรือหลายอยางที ่เปนการลงทุนใน
ตางประเทศ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  

(3)  หลักทรัพยอื ่น อาทิ หลักทรัพยของบริษัทที ่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted 
Securities) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือต่ำกวาที่สามารถลงทุนได (Non – Investment 
Grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated Securities) โดยจะ
มีสัดสวนการลงทุนไดไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม หรือจำนวนสูงสุด
ตามที ่หล ักเกณฑท ี ่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหนวยลงทุนอื ่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัสตเพื ่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย (REITs) กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งอยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดสวน
ไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน อยางไรก็ตาม การลงทุนในหนวยลงทุนดังกลาวตองอยู
ภายใตกรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ 
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ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางจะไมสามารถลงทุนยอนกลับในกองทุนตนทาง (Circle investment) 
และกองทุนปลายทางจะไมสามารถลงทุนตอในกองทุนอื ่นภายใตบริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade 
investment) 

ทั้งนี้ ในกรณีลงทุนในตางประเทศ กองทุนรวม อาจพิจารณานำเงินไปลงทุนในตางประเทศไดไมเกินรอยละ 
79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน หรือจำนวนสูงสุดตามที ่หลักเกณฑที ่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดใหยังคงเปนกองทุนรวมที่ไมใช
กองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ (FIF)  

นอกจากนี้ กองทุนรวมอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกัน
ความเสี่ยง (Hedging) หรือลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน 
(Efficient Portfolio Management) โดยเปนไปตามหลักเกณฑที ่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และอาจลงทุนในหรือมีไวซึ ่งตราสารที่มี
ลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) รวมทั้งกองทุนอาจกูยืมเงิน หรือทำธุรกรรมการ
ใหยืมหลักทรัพย ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse 
Repo) โดยเปนไปตามที่หลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยงที่
เกี ่ยวของกับอัตราแลกเปลี ่ยน (FX Derivatives) ตามหลักเกณฑที ่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ 
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการตามความ
เหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ เชน กรณีที่คาเงินดอลลารสหรัฐมีแนวโนมออนคาลง บริษัทจัดการ
อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา เพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX 
Derivatives) อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเสี่ยง
ที่เกี่ยวของกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives)ในสัดสวนที่นอย หรืออาจพิจารณาไมปองกันในกรณีที่
คาเงินสกุลดอลลารสหรัฐมีแนวโนมแข็งคา ซึ่งการใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงอาจมีตนทุนสำหรับการทำ
ธุรกรรมปองกันความเสี่ยง โดยทำใหผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตนทุนที่เพ่ิมขึ้น 

ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทุน : 

ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทุนในประเทศ : 

สวนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป  

ประเภทของตราสาร ไดแก 

1  ตราสารทุน 

1.1  หุน 

1.2  ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน (share warrants) 

1.3  ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพ่ิมทุนที่โอนสิทธิได (Transferable Subscription Right : TSR) 

1.4  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่มี underlying เปนหุนหรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 
(share warrants) 

  



 

กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง 16 

1.5  ตราสารทุนอื ่นที ่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1 - 1.4 ตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพ่ิมเติม 

2  ตราสารหน้ี 

2.1  พันธบัตร 

2.2  ต๋ัวเงินคลัง 

2.3  หุนกู (ไมรวมหุนกูแปลงสภาพ หุนกูอนุพันธ และตราสาร Basel III) 

2.4  ต๋ัวแลกเงิน (Bill of Exchange : B/E) 

2.5  ต๋ัวสัญญาใชเงิน (Promissory Note : ต๋ัวสัญญาใชเงิน) 

2.6  ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกู 

2.7  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่มี underlying เปนพันธบัตรหรือหุนกู 

2.8  ตราสารหนี้อื ่นที ่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 2.1 - 2.7 ตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเพ่ิมเติม 

3  ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน (ไมรวมตราสาร Basel III) 

4  ตราสาร Basel III 

5  ศุกูก 

6  ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (Derivative Warrants : DW) 

7  ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note : SN) 

ทั้งน้ี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑในการลงทุนเปนไปตามประกาศ 

สวนที ่ 2: ทรัพยสินประเภทหนวยลงทุนของกองทุนรวม (หนวย CIS), หนวยของกองทรัพยสินที่
เก่ียวของกับโครงสรางพืน้ฐาน (หนวย infra) และหนวยของกองทรัพยสินทีเ่ก่ียวของกับอสงัหาริมทรพัย 
(หนวย property/REITs) เปนไปตามประกาศ ทั้งนี้ จะไมลงทุนในหนวย CIS ที่จดทะเบียนซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย (listed fund) ซึ่งมีคุณสมบัติของตราสารเชนเดียวกันกับตราสาร transferable 
securities 

สวนที่ 3 : ทรัพยสินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก  

สวนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสัญญาขายคนื (reverse repo) 

สวนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการใหยืมหลักทรัพย (securities lending) 

สวนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives 

ทั้งน้ี สวนที่ 3 - สวนที่ 6 เปนไปตามประกาศ 

ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทุนในตางประเทศ : 

สวนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป  

ประเภทของตราสารตางประเทศ ไดแก 
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1  ตราสารทุนตางประเทศ 

1.1  หุน 

1.2  ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน (share warrants) 

1.3  ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพ่ิมทุนที่โอนสิทธิได (Transferable Subscription Right : TSR) 

1.4  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่มี underlying เปนหุน หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 
(share warrants) 

1.5  ตราสารทุนอื ่นที ่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1 - 1.4 ตามที่สำนักงาน 
ก.ล.ต. กำหนดเพ่ิมเติม 

2  ตราสารหน้ีตางประเทศ 

2.1  พันธบัตร 

2.2  ต๋ัวเงินคลัง 

2.3  หุนกู (ไมรวมหุนกูแปลงสภาพ หุนกูอนุพันธ และตราสาร Basel III) 

2.4  ต๋ัวแลกเงิน (Bill of Exchange : B/E) 

2.5  ต๋ัวสัญญาใชเงิน (Promissory Note : P/N) 

2.6  ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกู 

2.7  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่มี underlying เปนพันธบัตรหรือหุนกู 

2.8  ตราสารหนี้อื ่นที ่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 2.1 - 2.7 ตามที่สำนักงาน 
ก.ล.ต. กำหนดเพ่ิมเติม 

3  ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุนตางประเทศ (ไมรวมตราสาร Basel III) 

4  ตราสาร Basel III 

5  ศุกูกตางประเทศ 

6  ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธตางประเทศ (Derivative Warrants : DW) 

7  ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note : SN) 

ทั้งน้ี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑในการลงทุนเปนไปตามประกาศ 

สวนที่ 2 : ทรัพยสินประเภทหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ (หนวย CIS), หนวยของกอง
ทรัพยสินที่เกี่ยวของกับโครงสรางพื้นฐานตางประเทศ (หนวย infra) และหนวยของกองทรัพยสินที่
เกี ่ยวของกับอสังหาริมทรัพยตางประเทศ (หนวย property/REITs) เปนไปตามประกาศ ทั้งนี ้ จะ 
ไมลงทุนในหนวย CIS ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย (listed fund) ซึ่งมีคุณสมบัติของตรา
สารเชนเดียวกันกับตราสาร transferable securities 

สวนที่ 3 : ทรัพยสินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากตางประเทศ 

สวนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสัญญาขายคนืตางประเทศ (reverse repo) 

สวนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการใหยืมหลักทรัพยตางประเทศ (securities lending) 
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สวนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในตางประเทศ 

ทั้งน้ี สวนที่ 3 - สวนที่ 6 เปนไปตามประกาศ 

อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน เพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนรวม  

อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื ่น เพื ่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมในประเทศและ
ตางประเทศ : 

1.  อัตราสวนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพยสิน (Product Limit) ไดแก 

-  ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง ศุกูก หรือตราสาร 
Basel lII ที่มีอันดับความนาเชื ่อถือที ่ตัวตราสาร และ/หรือ ผู ออกตราสารที่ต่ำกวาที่
สามารถลงทุนได (non-investment grade / unrated) ซึ่งนำมารวมคำนวณใน total SIP 
รวมกันไมเกิน 15% 

3.12.  รายละเอียดการลงทุนในตางประเทศ :  

3.13.  ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทุน :  

3.13.1.  ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทุนในประเทศ :  

เปนไปตามประกาศ  

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทุนในตางประเทศ :  

เปนไปตามประกาศ  

3.14.  อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน เพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนรวม :  

อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื ่น เพื ่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมในประเทศและ
ตางประเทศ : เปนไปตามประกาศ และกรณีที่การลงทุนไมเปนไปตามขอน้ีจะดำเนินการใหเปนไปตามที่
ประกาศกำหนด  

4. การแบงชนดิหนวยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1.  การแบงชนิดหนวยลงทุน : มี  

4.2.  ประเภทการแบงชนิดหนวยลงทุน :  

-  คาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่เรียกเก็บผูถือหนวยลงทุน 

-  ระยะเวลาการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

-  สิทธิที่จะไดรับเงินปนผล 

-  อัตราผลประโยชนตอบแทนที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับจากการลงทุนในหนวยลงทุน 

4.3.  รายละเอียดเพ่ิมเติม (การแบงชนิดหนวยลงทุน) : 
รายละเอียดแตละชนิด 

หนวยลงทุน 
ชื่อยอ คำอธบิายเพิ่มเติม 

1. ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก.  VAYUA หมายถึง จะกำหนดเมื่อมีการเสนอขายหนวย
ลงทุนประเภท ก. 
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รายละเอียดแตละชนิด 
หนวยลงทุน 

ชื่อยอ คำอธบิายเพิ่มเติม 

2. ผูถือหนวยลงทุนประเภท ข.  VAYUB หมายถึง กระทรวงการคลัง และอาจ
ประกอบดวยนักลงทุนภาครัฐ โดยไมจำกัด
สัดสวนการลงทุนของกระทรวงการคลัง ทั้งน้ี 
นักลงทุนภาครัฐ หมายถึง 1) รัฐวิสาหกิจ 2) 
นิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายเฉพาะที่มี
วัตถุประสงคในการลงทุน เชน กองทุน
บำเหน็จบำนาญขาราชการ สำนักงานประกัน 
สังคม เปนตน 3) กองทุนทีจ่ดัต้ังตามความ
จำเปนของหนวยงานรัฐหรือตามนโยบายของ
รัฐบาล โดยเปนตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง
หรือกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
แลวแตกรณ ี

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

ทั้งน้ี โครงสรางของหนวยลงทุนประเภท ก. มีมาตรการในการชำระคืนเงินตนเทากับจำนวนเงินลงทุนเริ่มแรก 
โดยผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. จะไดรับผลตอบแทนตามเงินปนผลรับของกองทุนรวมซึ่งมีการกำหนดอัตรา
ผลตอบแทนขั ้นต่ำ โดยกำหนดเปนขั ้นพื ้นฐานตามจริงโดยกำหนดเปนอัตราคงที ่ไมว าสถานการณ 
จะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร โดยอางอิงกับอัตราใดอัตราหนึ่งตามลำดับดังตอไปน้ี ณ วันที่มีหนวยลงทุน
ประเภท ก. ดังน้ี  

1.1  อัตราผลตอบแทนต๋ัวเงินคลัง (T-Bill) [28 วัน] หรือ  

1.2  อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่มีระยะเวลาคงเหลือไมเกิน [30 - 60 วัน] หรือ  

1.3  อัตราผลตอบแทน Zero Rate Return (ZRR) 1 เดือน ซึ่งกำหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
หรือ  

1.4  อัตราอางอิงอ่ืนใดที่เทียบเคียงไดกับอัตราขางตน  

และมีการกำหนดเพดานอัตราผลตอบแทนที่ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. จะไดรับในแตละป ซึ่งกำหนดเปน
อัตราคงที่ โดยอางอิงกับอัตราใดอัตราหน่ึงตามลำดับดังตอไปน้ี ณ วันที่มีหนวยลงทุนประเภท ก. ดังน้ี  

1.1  อัตราผลตอบแทนต๋ัวเงินคลัง (T-Bill) [28 วัน] หรือ  

1.2  อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่มีระยะเวลาคงเหลือไมเกิน [30 - 60 วัน] หรือ  

1.3  อัตราผลตอบแทน Zero Rate Return (ZRR) 1 เดือน ซึ่งกำหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
หรือ  

1.4  อัตราอางอิงอ่ืนใดที่เทียบเคียงไดกับอัตราขางตน  

โดยอาจบวกดวยสวนเกิน (ถามี) ไมเกินรอยละ 5 อยางไรก็ดี จะมีการกำหนดเพดานอัตราผลตอบแทนที่
แนนอนกอนมีผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. นอกจากนี้ คณะกรรมการการลงทุนอาจเปนผูพิจารณาการจาย
ผลตอบแทนสวนเกินเทาที่ไมเกินเพดานอัตราผลตอบแทนที่กำหนดดังกลาวขางตนตามความเหมาะสม 
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ในสวนของเงินตนผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. มีสิทธิไดรับชำระคืนเงินตนตามมาตรการดังกลาวจากมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ (Net Asset Value: NAV) ของกองทุนรวมกอนผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. (Waterfall 
Structure) ในขณะที่ความผันผวนของราคาทรัพยสินของกองทุนรวมจะถูกสงผานมาใหหนวยลงทุนประเภท 
ข. ทั้งหมด โดยผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. จะรับผลขาดทุนกอนผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. ในกรณีที่
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมมีมูลคาลดลง 

ในการนี้ บริษัทจัดการจะบริหารความเสี่ยงตามมาตรการในการชำระคืนเงินตนของหนวยลงทุนประเภท ก. 
โดยใชกลไกการลดความเสี่ยงจากการลดลงของมูลคาเงินตนของหนวยลงทุนประเภท ก โดยใชอัตราสวน 
Asset Coverage Ratio เปนตัวกำหนด 

 

โดยเมื ่ออัตราสวน Asset Coverage Ratio ลดลงต่ำกวาอัตรา 3 เทา บริษัทจัดการมีดุลยพินิจในการ
ดำเนินการอยางใดอยางหน่ึง ดังน้ี 

1.  รับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติจากผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. ทั้งหมดหรือบางสวนตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ หรือ 

2.  เปลี่ยนเงินลงทุนซึ่งมีมูลคาเทากับเงินลงทุนเริ่มแรกของหนวยลงทุนประเภท ก. เปนทรัพยสินที่มี
สภาพคลองและความเสี่ยงใกลเคียงเงินสดภายในระยะเวลา 90 วัน และกันไวเปนเงินสำรอง ตาม
มาตรการชำระคืนเงินตนของหนวยลงทุนประเภท ก.  

ผลตอบแทนของหนวยลงทุนประเภท ก 

ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก จะไดรับผลตอบแทนจาก 

1.  ผลตอบแทนจริงจากเงินปนผลรับของกองทุนรวมตามสูตรการคำนวณอัตราการจายผลตอบแทน 

 

และ  

2.  ผลตอบแทนสวนเกิน โดยคณะกรรมการการลงทุนอาจเปนผูพิจารณาการจายผลตอบแทนสวนเกิน
เพิ่มเติมจากเงินปนผลรับ และ/หรือ จากกำไรสะสม (หากมี) ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกำกับ
การดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษกำหนด เพื่อใหคณะกรรมการการลงทุนนำไปใชในการพิจารณา
กำหนดผลตอบแทนสวนเกิน 

ทั้งนี้ เมื่อรวมผลตอบแทนจาก ขอ 1 และ ขอ 2 ขางตน ผลตอบแทนที่ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก ไดรับจะ
ไมต่ำกวาผลตอบแทนขั้นต่ำซึ่งกำหนดไวเปนอัตราคงที่ ไมวาสถานการณจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร  

ในขณะเดียวกันผลตอบแทนรวมดังกลาวจะตองไมเกินเพดานอัตราผลตอบแทนซึ่งกำหนดไวเปนอัตราคงที่
เชนเดียวกัน  

โดยอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำซึ่งเปนอัตราคงที่ จะอางอิงกับอัตราใดอัตราหนึ่งตามลำดับดังตอไปนี้ ณ วันที่มี
หนวยลงทุนประเภท ก.  

1.1  อัตราผลตอบแทนต๋ัวเงินคลัง (T-Bill) [28 วัน] หรือ 

1.2  อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่มีระยะเวลาคงเหลือไมเกิน [30 - 60 วัน] หรือ 
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1.3  อัตราผลตอบแทน Zero Rate Return (ZRR) 1 เดือน ซึ่งกำหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
หรือ 

1.4  อัตราอางอิงอ่ืนใดที่เทียบเคียงไดกับอัตราขางตน 

สวนเพดานอัตราผลตอบแทน ซึ่งกำหนดไวเปนอัตราคงที่นั ้นจะอางอิงกับอัตราใดอัตราหนึ่งตามลำดับ
ดังตอไปน้ี ณ วันที่มีหนวยลงทุนประเภท ก. บวกดวยสวนเกิน ไมเกินรอยละ 5 (ถามี) 

1.1  อัตราผลตอบแทนต๋ัวเงินคลัง (T-Bill) [28 วัน] หรือ 

1.2  อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่มีระยะเวลาคงเหลือไมเกิน [30 - 60 วัน] หรือ 

1.3  อัตราผลตอบแทน Zero Rate Return (ZRR) 1 เดือน ซึ่งกำหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
หรือ 

1.4  อัตราอางอิงอ่ืนใดที่เทียบเคียงไดกับอัตราขางตน 

 

* ทั้งน้ี คาเฉลี่ย หมายถึง คาเฉลี่ยตามรอบที่จายผลตอบแทนของหนวยลงทุนประเภท ก.  

5. การเสนอขายหนวยลงทนุครัง้แรก :  

5.1.  ชองทางการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก :  

- บริษัทจัดการ 
- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

5.2.  รายละเอียดการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก :  

5.2.1.1  ระยะเวลาในการขอรับหนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุนและเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  

ผูสนใจจองซื้อหนวยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อ และคูมือการจองซื้อหนวยลงทุนกองทุน
รวมไดที่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผูจัดจำหนายหนวยลงทุน และ/หรือ ตัวแทนจำหนายหนวยลงทุนไดใน
ชวงเวลาทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผูจัดจำหนายหนวยลงทุน และ/หรือ ตัวแทนจำหนายหนวย
ลงทุน ระหวางวันที่ 4 พฤศจิกายน 2546 ถึง 24 พฤศจิกายน 2546 ยกเวนวันทำการซึ่งตรงกับวันหยุดทำ
การของธนาคาร  

5.2.1.2  เอกสารหลักฐานในการจองซื้อ  

(1)  กรณีบุคคลธรรมดา  
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(ก)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวขาราชการ หรือสำเนาบัตร
ประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ พรอมลงนามรับรองความถูกตอง  

ในกรณีที่ใชสำเนาบัตรประจำตัวขาราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
ตองแนบสำเนาทะเบียนบานเปนเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมดวย  

ในกรณีที่เปนผูเยาวที่ยังไมไดบรรลุนิติภาวะ ใหใชเอกสารหลักฐานเปนสำเนาทะเบียนบาน
ของผูเยาว พรอมทั้งเอกสารหลักฐานที่กลาวมาในวรรคหน่ึงและวรรคที่สองขางตนของบิดา
หรือมารดาของผูเยาว  

(ข)  สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีที่มีความประสงคจะรับเงินคืนในสวนที่ไมไดรับ
การจัดสรร หรือการรับเงินปนผล โดยการโอนเขาบัญชี)  

(2)  กรณีนิติบุคคล  

(ก)  สำเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไมเกิน 6 เดือน  

(ข)  ตัวอยางลายมือช่ือผูมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล  

(ค)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล  

(ง)  สำเนาบัตรประจำตัวผูเสียภาษี  

(จ)  สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีที่มีความประสงคจะรับเงินคืนในสวนที่ไมไดรับ
การจัดสรร หรือการรับเงินปนผล โดยการโอนเขาบัญชี)  

ทั้งนี้ เอกสารตามขอ (ก) (ข) (ง) และ (จ) ตองรับรองสำเนาถูกตอง โดยมีผูมีอำนาจลงนามแทนนิติ
บุคคลนั้น พรอมประทับตราบริษัท (ถามี) สวนเอกสารตามขอ (ค) ตองลงนามรับรองสำเนาถูกตอง
โดยผูมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลแตละราย  

(3)  กรณีคณะบุคคล  

(ก)  สำเนาหนังสือจัดต้ังคณะบุคคล  
(ข)  หนังสือแสดงความยินยอมของคณะบุคคลทุกทานที่แตงต้ังผูมีอำนาจดำเนินการแทน  
(ค)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคณะบุคคลทุกทาน  
(ง)  สำเนาบัตรประจำตัวผูเสียภาษีในนามคณะบุคคล (ในกรณีที่มีความประสงคใหหักภาษี  

ณ ที่จาย)  
(จ)  สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีที่มีความประสงคจะรับเงินคืนในสวนที่ไมไดรับ

การจัดสรร หรือการรับเงินปนผล โดยการโอนเขาบัญชี)  

ทั้งนี้ เอกสารตามขอ (ก) (ข) (ง) และ (จ) ตองรับรองสำเนาถูกตอง โดยมีผูมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลน้ัน 
พรอมประทับตราบริษัท (ถามี) สวนเอกสารตามขอ (ค) ตองลงนามรับรองสำเนาถูกตองโดยคณะบุคคลแต
ละราย  

5.2.1.3  ระยะเวลาการจองซื้อหนวยลงทุน  

ผูสนใจจองซื้อหนวยลงทุนสามารถจองซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมไดที่ตัวแทนจำหนายหนวยลงทุนไดใน
ชวงเวลาทำการของตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน ระหวางวันที่ 11 - 24 พฤศจิกายน 2546 ยกเวนวันทำการ
ซึ่งตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร  
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ทั้งน้ี ระยะเวลาการจองซื้อหนวยลงทุนของนักลงทุนแตละประเภท สามารถแบงไดดังน้ี  

(1)  กรณีนักลงทุนทั่วไป ที่เปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และนิติบุคคลอ่ืนที่จัดต้ังตามกฎหมายไทย  

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และนิติบุคคลอื่นที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย ที่สนใจจองซื้อหนวยลงทุน
สามารถจองซื้อหนวยลงทุนดวยตนเองที่ตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน ไดตามราคาเสนอขายหนวย
ลงทุน ระหวางวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2546 และวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2546 ต้ังแตเวลา 8.30 
น. - 15.30 น. หรือต้ังแตเวลาเปดทำการของตัวแทนจำหนายหนวยลงทุนจนถึง 15.30 น. โดยกรอก
ใบจองซื้อหนวยลงทุนใหครบถวนและแนบเอกสารหลักฐานในการจองซื้อตามขอ 5.2.1.2 พรอม
ชำระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน  

ใบจองซื้อหนวยลงทุนมี 2 แบบ ไดแก  

แบบที่ 1  ใชสำหรับการจองซื้อจำนวนหนวยลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท และจะตองเปนทวีคูณของ 
1,000 บาท โดยจะจองซื้อสูงสุดไดไมเกิน 500,000 บาท  

แบบที่ 2  ใชในกรณีที่ผู จองซื้อตองการจองซื้อหนวยลงทุนเกิน 500,000 บาท หรือผูจองซื ้อที่
ตองการไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนโดยวิธีสุมเลือก (Random) หากมีหนวยลงทุนเหลือ
จากการจัดสรรแบบจองซื้อกอนไดกอน โดยจำนวนจองซื้อขั้นต่ำสำหรับใบจองซื้อแบบที่ 
2 เทากับ 10,000 บาท และจะตองเปนทวีคูณของ 1,000 บาท  

ทั้งน้ี รายละเอียดการจัดสรรเปนไปตามขอ 5.2.1.5 เรื่อง “การจัดสรรหนวยลงทุน”  

(2) กรณีนักลงทุนทั่วไป ที่เปนสหกรณ มูลนิธิ วัด สถานศึกษา โรงพยาบาล องคกรสาธารณกุศล ที่จัดต้ัง
ตามกฎหมายไทย สหกรณ มูลนิธิ วัด สถานศึกษา โรงพยาบาล องคกรสาธารณกุศล ที่จัดตั้งตาม
กฎหมายไทย ที่สนใจจองซื้อหนวยลงทุนสามารถจองซื้อหนวยลงทุนดวยตนเองที่ตัวแทนจำหนาย
หนวยลงทุน ไดตามราคาเสนอขายหนวยลงทุน ระหวางวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2546 และวันที่ 
17-19 พฤศจิกายน 2546 ตั้งแตเวลา 8.30 น. - 15.30 น. หรือ ตั้งแตเวลาเปดทำการของตัวแทน
จำหนายหนวยลงทุนจนถึง 15.30 น. โดยกรอกใบจองซื้อหนวยลงทุนใหครบถวนและแนบเอกสาร
หลักฐานในการจองซื้อตามขอ 5.2.1.2 พรอมชำระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน  

ใบจองซื้อหนวยลงทุนมี 2 แบบ ไดแก  

แบบที่ 1  ใชสำหรับการจองซื้อจำนวนหนวยลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท และจะตองเปนทวีคูณของ 
1,000 บาท โดยจะจองซื้อสูงสุดไดไมเกิน 500,000 บาท  

แบบที่ 2  ใชในกรณีที่ผู จองซื้อตองการจองซื้อหนวยลงทุนเกิน 500,000 บาท หรือผูจองซื ้อที่
ตองการไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนโดยวิธีสุมเลือก (Random) หากมีหนวยลงทุนเหลือ
จากการจัดสรรแบบจองซื้อกอนไดกอน โดยจำนวนจองซื้อขั้นต่ำสำหรับใบจองซื้อแบบที่ 
2 เทากับ 10,000 บาท และจะตองเปนทวีคูณของ 1,000 บาท ทั้งนี้ จะสามารถจองซื้อ
สูงสุดไดไมเกิน 500 ลานบาทตอราย  

ทั้งน้ี รายละเอียดการจัดสรรเปนไปตามขอ 5.2.1.5 เรื่อง “การจัดสรรหนวยลงทุน”  

(3)  กรณีนักลงทุนทั่วไปที่เปนบุคคลเฉพาะกลุม  

นักลงทุนทั่วไปที่เปนบุคคลเฉพาะกลุมที่สนใจจองซื้อหนวยลงทุนสามารถจองซื้อหนวยลงทุนไดที่
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) ไดตามราคาเสนอขายหนวยลงทุน ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 
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2546 ตั้งแตเวลา 8.30 น. - 15.30 น. โดยกรอกใบจองซื้อหนวยลงทุนใหครบถวนและแนบเอกสาร
หลักฐานในการจองซื้อตามขอ 5.2.1.2 พรอมชำระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน  

ใบจองซื้อสำหรับนักลงทุนทั่วไปที่เปนบุคคลเฉพาะกลุม จะเปนใบจองซื้อแบบที่ 3 ซึ่งกำหนดมูลคา
การจองซื้อขั้นต่ำ 10,000 บาท และจะตองเปนทวีคูณของ 1,000 บาท  

(4)  กรณีนักลงทุนทั่วไปที่เปนสถาบันการเงินและกองทุน  
นักลงทุนทั่วไปประเภทสถาบันการเงินและกองทุนที่สนใจจองซื้อหนวยลงทุนสามารถจองซื้อหนวย
ลงทุนดวยตนเองที่ตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน ไดตามราคาเสนอขายหนวยลงทุนระหวางวันที่ 20-
21 พฤศจิกายน 2546 ตั้งแตเวลา 8.30 น. - 15.30 น. โดยกรอกใบจองซื้อหนวยลงทุนใหครบถวน
และแนบเอกสารหลักฐานในการจองซื้อตามขอ 5.2.1.2 พรอมชำระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน  
ใบจองซื้อสำหรับนักลงทุนทั่วไปประเภทนักลงทุนสถาบัน จะเปนใบจองซื้อแบบที่ 4 ซึ่งกำหนด
มูลคาการจองซื้อขั้นต่ำ 10,000 บาท และจะตองเปนทวีคูณของ 1,000 บาท  
ผูจองซื้อตามขอ (4) มีสิทธิที่จะไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนในกรณีที่มีหนวยลงทุนเหลือจากการ
จัดสรรใหผูจองซื้อตามขอ (1) ถึง (3) ดังกลาวขางตนเทานั้น ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรเปนไป
ตามขอ 5.2.1.5 เรื่อง “การจัดสรรหนวยลงทุน”  

(5)  กรณีบุคคลอ่ืนใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  

หากมีหนวยลงทุนเหลือจากการจองซื้อและจัดสรรใหแกผูจองซื้อตามขอ (1) ถึง (4) ดังกลาวขางตน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะจำหนายหนวยลงทุนที่เหลือใหแกบุคคลอื่นใดในที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ในวันที่ 
24 พฤศจิกายน 2546 ตั้งแตเวลา 8.30 น. – 15.30 น. โดยกรอกใบจองซื้อหนวยลงทุนใหครบถวนและแนบ
เอกสารหลักฐานในการจองซื้อตามขอ 5.2.1.2 พรอมชำระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน  

ใบจองซื้อสำหรับบุคคลอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร จะเปนใบจองซื้อแบบที่ 4 ซึ่งกำหนดมูลคาการจอง
ซื้อขั้นต่ำ 10,000 บาท และจะตองเปนทวีคูณของ 1,000 บาท  

ผูจองซื้อตามขอ (5) มีสิทธิที่จะไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ตามขอ 5.2.1.5 เรื่อง “การจัดสรรหนวยลงทุน”  

5.2.1.4  การรับชำระ และการเก็บรักษาเงินคาซื้อหนวยลงทุน  

(1)  กรณีนักลงทุนทั่วไปที่เปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย สหกรณ มูลนิธิ วัด สถานศึกษา โรงพยาบาล 
และบุคคลอ่ืนหรือนิติบุคคลอ่ืนที่จัดต้ังตามกฎหมายไทย  

ผูจองซื้ออาจชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเปนเงินสด หรือเงินโอน หรือชำระเปนเช็ค หรือแคชเชียร
เช็ค โดยการชำระเปนเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค ผูจองซื้อตองชำระเพียงฉบับเดียวเต็มจำนวนตอใบจอง
ซื้อ 1 ฉบับ และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสำนักหักบัญชีเดียวกัน โดยลงวันที่ตามวันที่จองซื้อ
หนวยลงทุนแตไมเกินวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 และขีดครอมเฉพาะสั่งจาย “บัญชีจองซื้อหนวย
ลงทุนกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง แบบที่ 1” สำหรับใบจองซื้อแบบที่ 1 และ “บัญชีจองซื้อหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง แบบที่ 2” สำหรับใบจองซื้อแบบที่ 2 พรอมทั้งเขียนช่ือ 
นามสกุล ที่อยูและเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวขางหลังเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค ทั้งนี้ ในการชำระเงิน
ไมวาวิธีใด บริษัทจัดการตองสามารถเรียกเก็บเงินไดกอนระยะเวลาเสนอขายจะสิ้นสุด  

หากผูจองซื้อทำการจองซื้อในวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2546 และวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 ผู
จองซื้อสามารถชำระเงินคาจองซื้อเปนเงินสด เงินโอน เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค ลงวันที่ ณ วันที่จอง
ซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสำนักหักบัญชีเดียวกัน  
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หากผูจองซื้อทำการจองซื้อในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 กอนเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อสามารถ
ชำระเงินคาจองซื้อเปนเงินสด เงินโอน เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค ลงวันที่ ณ วันที่จองซื้อ และสามารถ
เรียกเก็บเงินไดจากสำนักหักบัญชีเดียวกัน หากทำการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อตองชำระ
คาจองซื้อดวยเงินสดหรือโดยการโอนเงินเทาน้ัน  

หากผูจองซื้อทำการจองซื้อในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 ผูจองซื้อตองชำระคาจองซื้อดวยเงินสด
หรือโดยการโอนเงินเทาน้ัน  

(2)  กรณีนักลงทุนทั่วไปที่เปนบุคคลเฉพาะกลุม  

ผูจองซื้ออาจชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเปนเงินสด หรือเงินโอน หรือชำระเปนเช็ค หรือแคชเชียร
เช็ค โดยการชำระเปนเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค ผูจองซื้อตองชำระเพียงฉบับเดียวเต็มจำนวนตอใบจอง
ซื้อ 1 ฉบับ และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสำนักหักบัญชีเดียวกัน โดยลงวันที่ตามวันที่จองซื้อ
หนวยลงทุนแตไมเกินวันที่ 11 พฤศจิกายน 2546 และขีดครอมเฉพาะสั่งจาย “บัญชีจองซื้อหนวย
ลงทุนกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง แบบที่ 3” พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยูและเบอรโทรศัพทที่
ติดตอไดไวขางหลังเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค ทั้งน้ี ในการชำระเงินไมวาวิธีใด บริษัทจัดการตองสามารถ
เรียกเก็บเงินไดภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2546  

(3)  กรณีนักลงทุนทั่วไปที่เปนสถาบันการเงินและกองทุน  

หากครบกำหนดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนตามขอ (1) และ (2) แลว ปรากฏวากองทุนยัง
มีจำนวนหนวยลงทุนที่เสนอขายเหลืออยู ตัวแทนจำหนายหนวยลงทุนจะเปดใหมีการเสนอขาย
หนวยลงทุนระหวางวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2546 แกบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือนิติบุคคลอื่นที่
จัดต้ังตามกฎหมายไทย โดยรวมถึง ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย บริษัทเครดิตฟองซิเอร 
บริษัทประกัน กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม บรรษัทเงินทุน
แหงประเทศไทย กองทุนประกันสังคม ทั้งนี้ ผูลงทุนกลุมดังกลาวจะตองชำระคาซื้อหนวยลงทุนเปน
เงินสดหรือเงินโอน โดยเขา “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง แบบที่ 4” ภายใน
เวลา 15.30 ของวันที่ 21 พฤศจิกายน 2546 เทาน้ัน  

(4)  กรณีบุคคลอ่ืนใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  

หากครบกำหนดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนทั้ง 3 ประเภทดังกลาวขางตนแลวปรากฏวา
กองทุนยังมีจำนวนหนวยลงทุนที่เสนอขายเหลืออยู ตัวแทนจำหนายหนวยลงทุนจะเปดใหมีการ
เสนอขายหนวยลงทุนในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2546 ใหแกบุคคลอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
ทั้งนี้ ผูลงทุนกลุมดังกลาวจะตองชำระคาซื้อหนวยลงทุนเปนเงินสดหรือเงินโอน โดยเขา “บัญชีจอง
ซื้อหนวยลงทุนกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง แบบที่ 4” ภายในเวลา 15.30 ของวันที่ 24 พฤศจิกายน 
2546 เทาน้ัน  

การจองซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเมื่อผูจัดจำหนายหนวยลงทุน และ/หรือ ตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน
ไดรับเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน และนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อหนวยลงทุนของผูถือ
หนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น และเพื่อใหบริษัทจัดการ และ/หรือ ผูจัดจำหนาย
หนวยลงทุนสามารถจัดสรรหนวยลงทุน ผูจองซื้อหนวยลงทุนที่ยื่นความจำนงในการซื้อหนวยลงทุนและได
ดำเนินการตามขอ 13.1.3 และ 13.1.4 แลว จะขอยกเลิกคำสั่งจองซื้อหนวยลงทุนนั้นและขอรับเงินคืนไมได 
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการ และ/หรือ ผูจัดจำหนายหนวยลงทุนเปนกรณีพิเศษ  
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ในกรณีที่ผูจองซื้อชำระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนเปนเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือวิธีอื่นใดซึ่งถูกปฏิเสธการ
จายเงิน บริษัทจัดการ และ/หรือ ผูจัดจำหนายหนวยลงทุนจะดำเนินการยกเลิกรายการจองซื้อหนวยลงทุน
น้ันและแจงใหผูจองซื้อทราบ  

บริษัทจัดการ และ/หรือ ผูจัดจำหนายหนวยลงทุนจะนำเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนที่ไดรับจากผูจองซื้อหนวย
ลงทุนเก็บรักษาไวในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง แบบที่ 1” 
และ “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง แบบที่ 2” และ “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุน
รวมวายุภักษ หนึ่ง แบบที่ 3” และ “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง แบบที่ 4” แลวแต
กรณี ซึ่งเปนบัญชีออมทรัพยหรือกระแสรายวันซึ่งบริษัทจัดการไดเปดไวกับธนาคารพาณิชยไทย  

5.2.1.5  การจัดสรรหนวยลงทุน  

เพื่อใหการจัดสรรหนวยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง เปนไปตามวัตถุประสงคของกระทรวงการคลัง 
ที่ตองการใหหนวยลงทุนมีการกระจายสูนักลงทุนรายยอยมากที่สุด จึงกำหนดเกณฑการจัดสรรดังน้ี  

ในเบ้ืองตน หนวยลงทุนจะถูกแบงการจัดสรรออกเปน 2 กลุม ไดแก  

กลุมที่ 1:  จำนวน 65,000 ลานบาท (6,500 ลานหนวย)  

กลุมที่ 2:  จำนวน 5,000 ลานบาท (500 ลานหนวย)  

รอบที่ 1: การจัดสรรหนวยลงทุนในกลุมที่ 1  

1.1  จำนวนไมเกิน 3,250 ลานบาท จัดสรรใหแกผูจองซื้อที่เปนบุคคลเฉพาะกลุมตามใบจองซื้อ
แบบที่ 3  

1.2  จำนวน 61,750 ลานบาท และสวนที่เหลือจากการจัดสรรในรอบที่ 1.1 จัดสรรใหแกผูจอง
ซื้อที่เปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือ สหกรณ มูลนิธิ วัด สถานศึกษา โรงพยาบาล 
องคกรสาธารณกุศล หรือนิติบุคคลอ่ืนที่จัดต้ังตามกฎหมายไทย ที่ยื่นใบจองซื้อแบบที่ 1 ทุก
ราย โดยแตละรายจะไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนในสวนที่จองซื้อไมเกิน 500,000 บาท 
(50,000 หนวย)  

ในการจัดสรรในรอบที่ 1.1 และ 1.2 หากมีจำนวนหนวยลงทุนที่ไดรับการจองซื้อมากกวาจำนวน
หนวยลงทุนที่สามารถจัดสรรได ผูจัดจำหนายหนวยลงทุนแตละรายจะจัดสรรหนวยลงทุนโดยใช
หลักการ “จองซื้อกอนไดกอน” ตามวันและเวลาที่ตัวแทนจำหนายหนวยลงทุนของผูจัดจำหนาย
หนวยลงทุนแตละรายไดรับเอกสารการจองซื้อหนวยลงทุน  

รอบที่ 2: การจัดสรรหนวยลงทุนในกลุมที่ 2  

จำนวนไมเกิน 5,000 ลานบาท จัดสรรใหผูจองซื้อที่เปนสหกรณ มูลนิธิ วัด สถานศึกษา โรงพยาบาล 
และองคกรสาธารณกุศล ที่จัดต้ังตามกฎหมายไทย ที่ย่ืนใบจองซื้อแบบที่ 2  

หากหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรรตามจำนวนการจองซื้อทั้งหมดในรอบที่ 2 บริษัทจัดการจะ
พิจารณาจัดสรรหนวยลงทุนใหผูจองซื้อตามวิธีสุมเลือก (Random) ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิ
ที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจำเปนตองแจงใหทราบ
ลวงหนา  

รอบที่ 3: ในกรณีที่มีหนวยลงทุนคงเหลือจากการจัดสรรในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 จะทำการจัดสรรใหกับ 
ผูจองซื้อที่เปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และนิติบุคคลอื่นที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย ที่ยื่นใบจองซื้อ
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แบบที่ 2 (โดยไมรวมผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนในรอบที่ 2)  

หากหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรรตามจำนวนการจองซื้อทั้งหมดในรอบที่ 3 บริษัทจัดการจะ
พิจารณาจัดสรรหนวยลงทุนใหผูจองซื้อตามวิธีสุมเลือก (Random) ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิ
ที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจำเปนตองแจงใหทราบ
ลวงหนา  

รอบที่ 4: ในกรณีที่มีหนวยลงทุนคงเหลือจากการจัดสรรในรอบที่ 3 จะทำการจัดสรรใหกับผูจองซื้อที่เปน
สหกรณ มูลนิธิ วัด สถานศึกษา โรงพยาบาล และองคกรสาธารณกุศล ที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย ที่
ย่ืนใบจองซื้อแบบที่ 2 แตยังไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนในรอบที่ 2  

หากหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรรตามจำนวนการจองซื้อทั้งหมดในรอบที่ 4 บริษัทจัดการจะ
พิจารณาจัดสรรหนวยลงทุนใหผูจองซื้อตามวิธีสุมเลือก (Random) ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิ
ที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจำเปนตองแจงใหทราบ
ลวงหนา  

รอบที่ 5: ในกรณีที่มีหนวยลงทุนเหลือจากการจัดสรรในรอบที่ 4 จะทำการจัดสรรใหกับผูจองซื้อที่เปนนัก
ลงทุนทั่วไปที่เปนสถาบันการเงินและกองทุน ที่กรอกใบจองซื้อแบบที่ 4  

หากหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรรตามจำนวนการจองซื้อทั้งหมดในรอบที่ 5 บริษัทจัดการ 
และ/หรือ ผูจัดจำหนายจะพิจารณาจัดสรรหนวยลงทุนใหผูจองซื้อโดยใชหลักการ “จองซื้อกอนได
กอน” ตามวันและเวลาที่ตัวแทนจำหนายหนวยลงทุนของผูจัดจำหนายหนวยลงทุนแตละรายไดรับ
เอกสารการจองซื้อหนวยลงทุน ทั้งน้ี บริษัทจัดการ และ/หรือ ผูจัดจำหนายขอสงวนสิทธ์ิที่จะจัดสรร
หรือไมจัดสรรหนวยลงทุนบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจำเปนตองแจงใหทราบลวงหนา  

รอบที่ 6: ในกรณีที่มีหนวยลงทุนเหลือจากการจัดสรรในรอบที่ 5 จะทำการจัดสรรใหกับผูจองซื้อที่เปนบุคคล
อ่ืนที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ที่กรอกใบจองซื้อแบบที่ 4  

บริษัทจัดการ และ/หรือ ผูจัดจำหนายขอสงวนสิทธิจะพิจารณาจัดสรรหนวยลงทุนใหผูจองซื้อโดยใช
หลักการ “จองซื้อกอนไดกอน” ตามวันและเวลาที่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผูจัดจำหนายไดรับ
เอกสารการจองซื้อหนวยลงทุน ทั้งน้ี บริษัทจัดการ และ/หรือ ผูจัดจำหนายขอสงวนสิทธ์ิที่จะจัดสรร
หรือไมจัดสรรหนวยลงทุนบางสวนหรือทั้งหมดก็ไดโดยไมจำเปนตองแจงใหทราบลวงหนา  

ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในใบจองซื้อหนวยลงทุนไมตรงกับจำนวนเงินที่ไดรับชำระ บริษัทจัดการ และ/หรือ 
ผูจัดจำหนายหนวยลงทุนจะจัดสรรหนวยลงทุนใหตามจำนวนเงินที่ไดรับชำระเปนเกณฑในกรณีที่บริษัท
จัดการ และ/หรือ ผูจัดจำหนายหนวยลงทุนไดพิจารณาแลววา การจัดสรรหนวยลงทุนมีผลกระทบตอการ
ลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอชื่อเสียง หรือตอความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการและหรือผูจัดจำหนายหนวยลงทุน บริษัทจัดการ และ/หรือ ผูจัดจำหนายหนวย
ลงทุนขอสงวนสิทธิ์ที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจำเปนตองแจง
ใหผูจองซื้อทราบลวงหนา  

5.2.1.6  การคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนสำหรับผูถือหนวยลงทุนประเภท ก.  

ในกรณีที่ผูจองซื้อหนวยลงทุนไมไดรับการจัดสรรไมวาทั้งหมดหรือบางสวน และ/หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการ
ตองยุติโครงการ เนื่องจากไมสามารถจำหนายใหแกประชาชนไดถึง 10 ราย หรือจำหนายใหประชาชนไดถึง 
10 ราย แตมีมูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดต่ำกวา 1,000 ลานบาท บริษัทจัดการจะคืนเงินคาจองซื้อ
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หนวยลงทุนสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหผูจองซื้อโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ โดยจายเปนเงินโอน 
หรือเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อหนวยลงทุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อหนวยลงทุน และสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหนวยลงทุน ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นสุด
ระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุน  

ทั้งนี้ กรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวัน
สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย นายทะเบียนที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองชำระ
ดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคำนวณจากจำนวนเงินคาจองซื้อหนวย
ลงทุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกำหนดระยะเวลา 30 วันดังกลาวจนถึงวันที่ผูจองซื้อหนวย
ลงทุนไดรับเงินคาจองซื้อแลว อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน
ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อ
แลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบ้ียหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป  

5.2.2  การเสนอขายหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนประเภท ข.  

การเสนอขายหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. จะดำเนินการภายใน 5 วันทำการนับตั้งแตวันถัด
จากวันจดทะเบียนกองทรัพยสินของกองทุนรวม เปนกองทุนรวมตอสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
กอนวันที่ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมครั้งแรก โดยราคาเสนอขายสำหรับผูถือหนวยลงทุน
ประเภท ข. เทากับราคาตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน โดยผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. จะตองกรอกใบ
จองซื้อหนวยลงทุนแบบที่ 3 พรอมเอกสารหลักฐานในการจองซื้อ  

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

6.1.  ชองทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  

- บริษัทจัดการ 
- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

6.2.  รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  

สามารถดูขอมูลในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม หรือ เว็บไซต บลจ.  

6.3.  การสั่งซื้อหนวยลงทุน :  

7. การรับซื้อคนืหนวยลงทนุ :  

7.1.  ชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  

- บริษัทจัดการ 
- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

7.2.  รายละเอียดชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพ่ิมเติม :  

สามารถดูขอมูลในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม หรือ เว็บไซต บลจ.  

7.3.  วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  

- รับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบปกติ 

- รับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบอัตโนมัติ 
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7.4.  รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพ่ิมเติม :  

7.4.1  กรณีแบบดุลยพินิจของผูถือหนวยลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก :  มี  

ผูถือหนวยลงทุนประเภท ข :  มี  

7.4.1.1  วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

ในการขายคืนหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหนวยลงทุนได ดังน้ี  

(1)  บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(ก)  ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุน ไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ตามรายละเอียดวันทำการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ระบุไวในขอ 
7.5 ระยะเวลาในการรับซื้อคืน โดยกรอกใบคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน ระบุรายละเอียดให
ครบถวนและยื่นตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ซึ่งบริษัท
จัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะสงมอบหลักฐานการรับคำสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูสั ่งขายคืนหนวยลงทุนไวเพื่อเปนหลักฐาน โดยใหถือวาเปน
รายการสั่งขายคืนหนวยลงทุนของ วันทำการซื้อขายนั้น ในราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่
คำนวณได ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย ซึ่งเปนราคาที่รับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว หัก
ดวยคาธรรมเนียม (ถามี)  

ในกรณีบริษัทจัดการไดรับคำสั่งขายคืนนอกเหนือจากชวงเวลารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่
กำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำสั่งขายคืนดังกลาว  

(ข)  สิทธิของผูถือหนวยลงทุนในการขายคืนหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหนวย
ลงทุนไดบันทึกขอมูลการสั่งขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแลวเทาน้ัน  

(ค)  ในกรณีที่จำนวนเงินที่ผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุนในคำสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุนนั้นมากกวามูลคาหนวยลงทุนหักดวยคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน และ/หรือ คาใชจายอื่นใดของหนวยลงทุนแตละประเภท (ถามี) ของผูถือหนวย
ลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวา 
ผูถือหนวยลงทุนประสงคจะขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึก
โดยนายทะเบียนหนวยลงทุนน้ัน  

ในกรณีที ่ผู ถือหนวยลงทุนสั ่งขายคืนหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการ และการขายคืน
ดังกลาวเปนผลใหหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหนวยลงทุนโดยมีมูลคาตํ่ากวามูลคาขั้นต่ำของการดำรงหนวยลงทุน บริษัทจัดการ
จะดำเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนทั้งหมด ดวยวิธีการเดียวกับหนวย
ลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนสั่งขายคืนและทำใหเกิดการรับซื้อคืนหนวยลงทุนทั้งหมดนั้น ทั้งน้ี 
หากมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาขั้นต่ำของการดำรงหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงให
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วันเพื่อใหผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ติดประกาศใหผูลงทุนทราบ  
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(ง)  ในกรณีที่ออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน เปนเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  
นายทะเบียนหนวยลงทุนและหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนซึ่งไดรับ
มอบหมายจากบริษัทจัดการจะสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนที่คงเหลือ ใบยืนยันการ
รับซื้อคืนหนวยลงทุน พรอมใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสำหรับคาธรรมเนียมการรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ใหกับผูถือหนวยลงทุน ทางไปรษณีย ภายใน 7 วันทำการนับแต
วันที่ทำการซื้อขายหนวยลงทุน  

(จ)  บริษัทจัดการจะดำเนินการใหนายทะเบียนหนวยลงทุน และ/หรือ ผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหนวยลงทุนชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแตวันถัด
จากวันคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน ใหแกผูสั่งขาย
คืนตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในโครงการ ในการชำระเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามวิธีการที่ผูถือ
หนวยลงทุนระบุไวในคำขอเปดบัญชีกองทุน  

(ฉ)  ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการ
ยังไมสามารถรับซื้อคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนไดโดยอยูในระหวางการดำเนินการ
ของบริษัทจัดการตามขอ 7 ผูถือหนวยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดใน
ระหวางเวลาทำการซื้อขายหนวยลงทุนใดที่ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่
ผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนจะสมบูรณก็
ตอเมื่อไดรับการอนุมัติจากบริษัทจัดการกอน  

(ช)  ในกรณีที่กองทุนรวมไมสามารถชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผู ถือหนวยลงทุน
ประเภท ข. ได และ ผูถือหนวยลงทุนที่สั่งขายคืนหนวยลงทุนตกลงที่จะรับชำระคาขายคืน
หนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชำระคาขายคืน
หนวยลงทุนดังกลาวเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นได โดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแล
ผลประโยชน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดไวในขอ 9  

(ซ)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทพิจารณา
แลวเห็นวาการสั่งขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอ
ผูถือหนวยลงทุน หรือตอชื่อเสียงหรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ 
หรือเกิดเหตุการณที ่อยู นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ ่งทำใหไมสามารถ
ดำเนินการตามคำสั่งขายคืนได  

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่เปนการใหบริการ
โดยบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ
ภายหลังได ตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกำหนด ซึ่งวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวจะเปนไปตามกฎ 
ก.ล.ต. ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยจะติดประกาศ ณ ที่ทำการ
ของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัท
จัดการที่ www.ktam.co.th หรือ www.mfcfund.com  

7.4.1.2  เง่ือนไขในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

การสั่งขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดรับ
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คำสั่งขายคืนหนวยลงทุนจากผูถือหนวยลงทุนและไดทำรายการรับซื้อคืนหนวยลงทุนแลว  

ผูสั่งขายคืนหนวยลงทุนไมสามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัท
จัดการเปนกรณีพิเศษหรือเปนกรณีที่บริษัทจัดการอยูในระหวางการดำเนินการตามขอ "การเลื่อนกำหนดการ
ชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน"  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะลดหยอนหรือยกเวนคาธรรมเนียมการขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูขายคืน
หนวยลงทุนที่สั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนนี้เพื่อซื้อหนวยลงทุนของกองทุนเปดอื่นที่จัดการโดยบริษัท
จัดการ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแลวเห็นวาการสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอชื่อเสียง
หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณที่อยูนอกเหนือการควบคุมของ
บริษัทจัดการ ซึ่งทำใหไมสามารถดำเนินการตามคำสั่งขายคืนได  

7.4.2  กรณีแบบอัตโนมัติ  

-  หนวยลงทุนประเภท ก.  

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน หรือเพื่อจำกัด
ความเสียหายตอผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนแตเพียง
บางสวนหรือทั้งหมดโดยอัตโนมัติที่มูลคา NAV ของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. ในวันที่ใชสิทธิรับ
ซื้อคืน และรวมถึงกรณีอ่ืนใด เชน การแปรสภาพกองทุนรวม โดยไมจำเปนตองแจงใหทราบลวงหนา 
เชน การดำเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนประเภท ก. ทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อรักษาผลประโยชน
ของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. หรือเพื่อจำกัดความเสียหายตอผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. ใน
กรณีที่เกิดสถานการณที่ไมอาจควบคุมได เชน สภาวะตลาดตกต่ำอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ จะตองเปน
ธรรมกับผูถือหนวยลงทุนประเภท ก.  

-  หนวยลงทุนประเภท ข.  

ไมมีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ  

7.4.3  การชำระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการจะดำเนินการใหนายทะเบียนหนวยลงทุน และ/หรือ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนชำระคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแตวันถัดจากวันคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ 
มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุนสำหรับหนวยลงทุนประเภท ก. และ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต
วันถัดจากวันคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุนสำหรับหนวยลงทุน
ประเภท ข. ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในโครงการ ในการชำระเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนบริษัท
จัดการจะชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามวิธีการที่ผูถือหนวยลงทุนระบุไวในคำขอ
เปดบัญชีกองทุน ทั้งนี้ สำหรับหนวยลงทุนประเภท ก. สามารถขายคืนหนวยลงทุนได [ณ ราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุน] อยางไรก็ตาม ในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนประเภท ข. ที่ตองชำระคืนเปนเงินจำนวนมาก และมี
นัยสำคัญ บริษัทจัดการอาจพิจารณาทยอยชำระคืนหนวยลงทุนบางสวนหรือทั้งหมดโดยไมชักชา โดย
คำนึงถึงประโยชนสูงสุดของกองทุนรวมเปนสำคัญ  

7.5.  ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :   ดูรายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน  
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7.6.  รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  

-  หนวยลงทุนประเภท ก.  

•  ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. สามารถขายคืนหนวยลงทุน ไดทุกวันทำการ ต้ังแตเริ่มเปดทำการ 
ถึง เวลา 12.00 น. โดยสงคำสั่งขายคืนหนวยลงทุน ที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน (ถามี) โดยสงคำสั่งลวงหนาไมนอยกวา 90 วัน   

•  ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. จะตองชำระคาธรรมเนียมการขายคืนหนวยลงทุน (ถามี) ตาม
อัตราที่บริษัทจัดการกำหนด  

-  หนวยลงทุนประเภท ข.  

ผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. สามารถขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน (ถามี) ทุกวันทำการ ต้ังแตเริ่มเปดทำการ ถึงเวลา 12.00 น. โดยสงคำสั่งขายคืนหนวย
ลงทุน โดยสงคำสั่งลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน  

ผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. อาจไดรับชำระคาขายคืนหนวยลงทุนประเภท ข. ในรูปของหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอ่ืนเมื่อผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. และกองทุนรวมไดตกลงกัน โดยบริษัทจัดการจะขอสงวนสิทธิที่
จะเปนผูคัดเลือกหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นนั้น โดยใชหลักเกณฑที่จะทำใหกองทุนรวมมีการกระจาย
สัดสวนการลงทุนในหลักทรัพยตางๆ ที่เหมาะสมเปนธรรมและพยายามลดการกระจุกตัวของการลงทุนใน
หลักทรัพยใดหลักทรัพยหน่ึงโดยเฉพาะ  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่ม วันและเวลาในการขายคืน / ขายคืนหนวย
ลงทุนลวงหนา ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยปด
ประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และ/หรือ 
เว็บไซตของบริษัทจัดการ ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนหลัก  

7.7.  การขายคืนหนวยลงทุน :  ผูถือหนวยลงทุน ตองแจงลวงหนา  

7.8.  รายละเอียดการขายคืนหนวยลงทุนเพ่ิมเติม :  

-  ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก.  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสงคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนลวงหนาไมนอยกวา 90 วัน  

-  ผูถือหนวยลงทุนประเภท ข.  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสงคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน  

7.9.  รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

(1)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแกไขหรือเปลี่ยนแปลง วันและเวลาในการรับคำสั่งขายคืนหนวย
ลงทุนลวงหนา/วันทำการขายคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต โดยจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนและ 
ผูลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวลวงหนา อยางนอย 7 วัน โดยจะติดประกาศที่
สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญและสำนักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน วยลงท ุน และประกาศผ านทางเว ็บไซต ของบร ิษ ัทจ ัดการท ี ่  www.ktam.co.th หรือ 
www.mfcfund.com ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนหลัก  

 

http://www.ktam/
http://www.mfcfund/
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(2)  ในกรณีที่วันทำการรับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาว ตรงกับวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
และ/หรือ หนวยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายมีคำสั่งใหเปนวันหยุดการซื้อหรือขายคืนหรือ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ซึ่งอาจเปนวันที่บริษัทจัดการเปดทำการแตมีคำสั่งใหเปนวันหยุดการซื้อขาย
หนวยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกไปเปนวันทำ
การซื้อขายถัดไป หรืออ่ืนๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  

8. การสับเปลีย่นหนวยลงทนุ :  

8.1.  ชองทางการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน :  

- บริษัทจัดการ 
- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

8.2.  รายละเอียดการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพ่ิมเติม :  

สามารถดูขอมูลในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม หรือ เว็บไซต บลจ.  

9. การชำระคารับซื้อคืน สบัเปลี่ยนหนวยลงทนุดวยหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืนแทนเงนิ :  

9.1  การชำระคารับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนแทนเงินสด  

บริษัทจัดการอาจพิจารณาชำระคารับซื้อคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. เปนหลักทรัพย
หรือทรัพยสินอื่นแทนเงินสดได ตอเมื่อกองทุนรวมประสงคจะชำระคาขายคืนหนวยลงทุนประเภท ข. เปน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินสด และผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. ประสงคจะรับชำระคาขายคืน
หนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนแทนเงินสด โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการดังตอไปน้ี  

9.1.1  บริษัทจัดการจะคำนวณมูลคาหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นที่จะนำมาชำระเปนคาขายคืนหนวยลงทุนแทนเงิน
สดใหกับผูถือหนวยลงทุน โดยคำนวณจากมูลคาตามราคาตลาดหรือมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอ่ืน ณ วันทำการที่ขายคืนหนวยลงทุนประเภท ข.  

9.1.2  บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. เพื่อชำระคา
ขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนแทนเงินสดตามราคาตลาดหรือมูลคายุติธรรม  

9.1.3  บริษัทจัดการจะขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปนผูคัดเลือกหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นนั้น ตามวิธีการที่บริษัทจัดการ
เห็นวาเหมาะสมหรือยุติธรรมกับผูถือหนวยลงทุน  

ทั้งนี้ ในการคัดเลือกหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นนั้น บริษัทจัดการจะยึดหลักใหกองทุนรวม มีการกระจายสัดสวนการ
ลงทุนในหลักทรัพยตางๆ ที่เหมาะสมเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนทุกรายและพยายามลดการกระจุกตัว
ของการลงทุนในหลักทรัพยใดหลักทรัพยหน่ึงโดยเฉพาะ  

10. การเลื่อนกำหนดการชำระเงนิคาขายคืนหนวยลงทนุคนืแกผูถือหนวยลงทุน :  

10.1  บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคำสั่งขายคืน
หนวยลงทุนไดในกรณีดังตอไปน้ี  

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชน มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา
เปนกรณีที่เขาเหตุดังตอไปน้ี  

(ก)  มีเหตุจำเปนทำใหไมสามารถจำหนาย จาย โอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมได
อยางสมเหตุสมผล  
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(ข)  มีเหตุที่ทำใหกองทุนรวมไมไดรับชำระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตาม
กำหนดเวลาปกติซึ่งเหตุดังกลาวอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ  

(2)  ผูถือหนวยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนกอนหรือในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคารับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวไมถูกตองนั้นตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหน่ึง
สตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง และผูดูแล
ผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา  

10.2  ในการเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ตามขอ 10.1 บริษัทจัดการจะดำเนินการดังตอไปน้ี  

(1)  เลื่อนกำหนดชำระคาขายคืนไดไมเกิน 10 วันทำการนับแตวันที่ผูถือหนวยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหนวย
ลงทุนน้ัน เวนแตไดรับการผอนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2)  แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระคาขาย
คืนหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบเรื่องดังกลาว
ดวยวิธีการใดๆ โดยพลัน เชน การประกาศทางเว็บไซต เปนตน  

(3)  แจงการเลื่อนกำหนดชำระคาขายคืน พรอมทั้งจัดสงรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และ
หลักฐานการไดรับความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชน ตามขอ 10.1 (1) หรือการรับรองขอมูลของ
ผูดูแลผลประโยชน ตามขอ 10.1 (2) ตอสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยพลัน ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะมอบหมายใหผูดูแลผลประโยชนดำเนินการแทนก็ได  

(4)  ในระหวางการเลื ่อนกำหนดชำระคาขายคืน หากมีผู ถือหนวยลงทุนสั ่งขายคืนหนวยลงทุนใน
ชวงเวลาดังกลาวใหบริษัทจัดการรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น โดยตองชำระคาขายคืนแกผูถือหนวย
ลงทุนตามลำดับวันที่สงคำสั่งขายคืนกอนหลัง  

11. การไมขายไมรับซื้อคืนไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง :  

11.1  บริษัทจัดการอาจไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขาย
คืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนได ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังตอไปน้ี  

(1)  ตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมสามารถเปดทำการซื้อขายไดตามปกติ  

(2)  บริษัทจัดการพิจารณาแลวมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ โดย
ไดรับความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนแลว  

(ก)  มีเหตุจำเปนทำใหไมสามารถจำหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวม ได
อยางสมเหตุสมผล  

(ข)  ไมสามารถคำนวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม ไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม หรือ  

(ค)  มีเหตุจำเปนอ่ืนใดเพ่ือคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน  

ทั้งน้ี การไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนที่ไดรับไวแลว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ตาม (ก) 
(ข) (ค) ใหกระทำไดไมเกิน 1วันทำการ เวนแตไดรับผอนผันจากสำนักงาน  

 



 

กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง 35 

(3)  กองทุนรวม ไดลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ และมีเหตุการณดังตอไปนี้เกิดขึ้น 
ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอกองทุนรวมอยางมีนัยสำคัญ  

(ก)  ตลาดซื้อขายหลักทรัพยที่กองทุนรวม ลงทุนไมสามารถเปดทำการซื้อขายไดตามปกติ ทั้งน้ี 
เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวม ลงทุนในหลักทรัพยที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยแหงน้ัน
เกินกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  

(ข)  มีเหตุการณที่ทำใหไมสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไดอยางเสรี และทำใหไม
สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากตางประเทศไดตามปกติ หรือ  

(ค)  มีเหตุที่ทำใหกองทุนรวม ไมไดรับชำระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตาม
กำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ
ผูดูแลผลประโยชนเห็นชอบดวยแลว  

(4)  เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคำสั่งซื้อหนวย
ลงทุน แกผูลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอเท็จจริงดังตอไปน้ี  

(ก)  บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้นๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทำอยางใด
อยางหน่ึงดังน้ี  

1.  การกระทำที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไมวาจะเปนกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ตางประเทศ  

2.  การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย   

3. การกระทำที่เปนการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคล
ผูมีอำนาจตามกฎหมาย  

(ข)  บริษัทจัดการไมสามารถดำเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกคาไดในสาระสำคัญ  

(5)  อยูในระหวางดำเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวม
ภายใตการจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดำรง
ความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวา
ดวยการดำรงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนสวนบุคคล 
การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพยและการจัดจำหนายหลักทรัพยที่เปนหนวย
ลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทำไดไมเกิน 3 วันทำการ 

11.2  เมื ่อปรากฏเหตุตามขอ 11.1 (1) (2) (3) (4) หรือ (5) และบริษัทจัดการประสงคจะไมขาย ไมรับซื ้อคืน 
หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ตามคำสั่ง
ซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลว บริษัทจะปฏิบัติดังตอไปน้ี  

(1)  แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึง
การไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยพลัน และหากเปนเหตุตามขอ 11.1 (1) 
(2) (3) หรือ (5) ใหเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบถึงการหยุดรับคำ
สั่งซื้อคำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดวยวิธีการใดๆ โดยพลันดวย เชน การประกาศ
ทางเว็บไซต เปนตน  
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(2)  รายงานการไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนหรือการหยุดรับคำสั่งซื้อคำสั่งขาย
คืนหรือคำสั่งสับเปลียนหนวยลงทุนพรอมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของ
กองทุนน้ันใหสำนักงานทราบโดยพลัน  

(3)  ในกรณีที่บริษัทจัดการไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ
คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ตามขอ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ่งวันทำการ 
ใหบริษัทจัดการดำเนินการดังตอไปนี้ กอนการเปดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยน
หนวยลงทุน  

(ก)  รายงานการเปดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และรายงาน
ฐานะการลงทุนของกองทุนรวม ณ วันทำการสุดทายกอนวันรายงานนั้นใหสำนักงานทราบ
ภายในวันทำการกอนวันเปดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

(ข)  แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไวแลวให
ทราบถึงการเปดขาย รับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวย
ลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไป ใหทราบถึงการเปดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่ง
สับเปลี่ยนดวยวิธีการใดๆ โดยพลัน เชน การประกาศทางเว็บไซต เปนตน  

ในกรณีที่บริษัทจัดการไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือ
คำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนก็ได  

11.3  บริษัทจัดการจะหยุดการขายหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลวหรือ
หยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคาขายหนวยลงทุนไมถูกตอง 
และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยราคาขายหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและ
คิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตอง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการ
ขายหนวยลงทุน หยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ณ ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการและ
สถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใชในการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และ
แจงใหผูที่ไดมีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนทราบโดยพลัน  

12. การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหนวยลงทุน :  

เปนไปตามประกาศ  

13. เงื่อนไขและขอจำกัดในการจัดสรรและการโอนหนวยลงทนุ :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหนวยลงทุน ไมวาทางตรง
หรือทางออมสำหรับผูลงทุนที่เปนพลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูที่มีถิ่นฐานอยูในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมี
ถิ่นที่อยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคลดังกลาวและบริษัทหรือหางหุนสวนซึ่งจัดใหมีขึ้นและดำเนิน
กิจกรรมในสหรัฐอเมริกา (US Person)  

ดังน้ัน ผูลงทุนหรือผูรับโอนหนวยลงทุน (แลวแตกรณี) จะตองแสดงตนในเวลาที่จองซื้อหรือในเวลาลงทะเบียนรับโอน
หนวยลงทุน (แลวแตกรณี) วาตนมิใช US Person และมิไดเปดบัญชีซื้อขายหนวยลงทุนเพื่อหรือในนามของ US 
Person  
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14. การจายเงินปนผล :  

14.1.  นโยบายการจายเงินปนผล : 
ชื่อยอ รายละเอียด/จำนวน/อัตรา 

1. VAYUA จาย  
2. VAYUB จาย  

14.2.  หลักเกณฑการจายเงินปนผล :  

14.2.1  การกำหนดอัตราเงินปนผลจาย  

บริษัทจัดการจะเปนผูกำหนดอัตราเงินปนผลจายในแตละป โดยพิจารณาจายจากกำไรสุทธิ และ/หรือ กำไร
สะสม และ/หรือ กำไรจากการลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (Unrealized Gain on Investment) (ซึ่งตอไปนี้จะ
เรียกรวมกันวา “กำไรของกองทุน”) และ/หรือ เงินสำรองเงินปนผลและการจายเงินปนผลดังกลาว จะตอง 
ไมทำใหกองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพ่ิมขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจายเงินปนผลน้ัน  

ทั้งนี้ วิธีการคำนวณกำไรสะสม หรือการเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดำเนินงาน ใหเปนไปตามที่ไมขัดตอ
มาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย  

โดยปจจัยที่บริษัทจัดการใชประกอบการพิจารณาในการกำหนดอัตราเงินปนผลจาย ไดแก  

(1)  กำไรของกองทุน และ/หรือ สำรองเงินปนผล  

(2)  ปริมาณเงินสดที่สามารถจะจายออกได  

(3)  อัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมที่จะจายใหแกผูถือหนวยลงทุนแตละประเภทตามที่กำหนดในหนังสือ 
ช้ีชวน  

(4)  การสำรองเงินปนผล โดยมีรายละเอียดตามขอ 14.2.4 “การสำรองเงินปนผล”  

(5)  นโยบายการดำรงสภาพคลอง  

(6)  นโยบายการลงทุนเพ่ิมเติม  

มิใหนำความในขอ 14.2.1 (1) ถึง (6) มาใชบังคับ สำหรับกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาจายเงินปนผลพิเศษ
ใหแกผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. ในรูปแบบของเงินสด หรือในรูปของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเมื่อผูถือ
หนวยลงทุนประเภท ข. และกองทุนรวมไดตกลงกัน โดยบริษัทจัดการจะขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปนผูคัดเลือก
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นนั้น โดยยึดหลักใหกองทุนรวมมีการกระจายสัดสวนการลงทุนในสินทรัพยตาง ๆ 
ที่เหมาะสมและเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุนทุกรายของกองทุนรวม และพยายามลด การกระจุกตัวของการ
ลงทุนในสินทรัพยใดสินทรัพยหน่ึงโดยเฉพาะ  

ดังนั้น ในแตละปผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. และประเภท ข. อาจจะไดรับเงินปนผลในจำนวนที่ไมเทากัน 
โดยขึ้นอยูกับการกำหนดอัตราการจายเงินปนผลของบริษัทจัดการ ซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสมของ
สถานการณในชวงเวลาน้ันๆ  

14.2.2  จำนวนครั้งของการจายเงินปนผลตอป  

กองทุนรวมมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลอยางนอยปละ 1 ครั้ง ในกรณีที่กองทุนมีกำไรสุทธิ และ/หรือ กำไร
สะสม และ/หรือ กำไรจากการลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (Unrealized Gain on Investment) และ/หรือ 
สำรองเงินปนผล  
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14.2.3  อัตราผลตอบแทน และสวนแบงเงินปนผลระหวางผูถือหนวยลงทุน ประเภท ก. และผูถือหนวยลงทุน 
ประเภท ข.  

ผลตอบแทนของหนวยลงทุนประเภท ข. จะเทากับผลตอบแทนสวนที่เหลือหลังจากจายผลตอบแทนสวนรวม
ใหแกผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. แลว โปรดพิจารณารายละเอียด ตามขอ 4. "การแบงชนิดหนวยลงทุน 
(Class of Unit) 

14.2.4  การสำรองเงินปนผล  

(1)  กองทุนรวมสามารถตั้งสำรองเพื่อจายเงินปนผลผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. จากกำไรสุทธิ และ/
หรือ กำไรจากการลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (Unrealized Gain on Investment) และ/หรือ กำไร
สะสมสวนที่ยังไมไดจัดสรรได  

(2)  เมื่อมีการตั้งสำรองเพื่อจายเงินปนผลไปแลว หากกองทุนรวมเกิดผลขาดทุนในภายหลัง จะไมมีการ
นำผลขาดทุนที่เกิดขึ้นไปหักลบออกจากสำรองเพ่ือจายเงินปนผลที่มี  

14.2.5  เง่ือนไขการไดรับเงินปนผลของผูถือหนวยลงทุนประเภท ข.  

มิใหนำความในขอ 14.2.4 มาใชบังคับสำหรับกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณา ผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. อาจ
ไดรับเงินปนผลในรูปของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น โดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน ทั้งน้ี 
การจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. ในรูปของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น จะตองเปนธรรมตอ
ผูถือหนวยลงทุนทุกรายของกองทุนรวม  

14.3. กำหนดเวลา วิธีการ และขอจำกัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :  

1.  บริษัทจัดการจะประกาศการจายเงินปนผลและประกาศปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุนใน
แตละครั้งที่มีการจายเงินปนผลภายใน 30 วันทำการนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลาที่จะ
จายเงินปนผลแตละงวดโดยจะถือจำนวนหนวยลงทุน ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุน
เปนเกณฑในการคำนวณอัตราเงินปนผล  

2.  บริษัทจัดการจะดำเนินการดังตอไปน้ีเพ่ือแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ  

(1)  ปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการ และประกาศผานทาง
เว็บไซตของบริษัทจัดการที่ www.ktam.co.th หรือ www.mfcfund.com  

(2)  แจงใหผู ดูแลผลประโยชน และผูถือหนวยลงทุนที่มีชื ่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน 
รวมถึงผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนชนิดไมระบุชื่อผูถือหนวยลงทุนเมื่อไดรับการรอง
ขอ ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันปดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหนวยลงทุนเพื่อจายเงินปนผล จะไดรับเงินปนผลซึ่งถือเปนเงินไดพึงประเมิน ซึ่ง
ตองนำไปคำนวณภาษีเงินปนผลที่จายนี้ยอมสงผลใหมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุน
ลดลงเทาจำนวนเงินปนผล  

3.  นายทะเบียนจะสงเช็คเงินปนผลหรือโอนเงินปนผลเขาบัญชีเงินฝากธนาคารตามประเภทและเลข
บัญชีของผูถือหนวยลงทุนตามที่แจงลวงหนาไวกับบริษัทจัดการ หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน
หรือนายทะเบียน  
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15. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวมและผูสั่งซือ้หรือผูถือหนวยลงทนุ :  

15.1.  คาธรรมเนียมรวม (เพดานคาธรรมเนียมและคาใชจายที่ประมาณการไดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) : 
รายการคาธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

ชื่อยอ รายละเอียด/จำนวน/อัตรา 
1. VAYUA ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด  

ในอัตราไมเกินรอยละ 2.14 ตอป ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน 
2. VAYUB ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด  

ในอัตราไมเกินรอยละ 2.14 ตอป ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

ทั้งน้ี คาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาวไมรวมคาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่ไมสามารถประมาณการได อาทิ 
คาใชจายที่เกิดจากการขอมติผูถือหนวย/แกไขโครงการ คาใชจายในการดำเนินคดี ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ 
เปนตน โดยจะเรียกเก็บตามที่จายจริง อยางไรก็ตาม ผูลงทุนสามารถดูรายละเอียดคาใชจายที่เรียกเก็บจริง
ไดในหนังสือช้ีชวนสวนสรุป ใหมทุกรอบปบัญชี เพ่ือแสดงรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้นปบัญชี
ที่ผานมา  

15.2.  คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :  

15.2.1.  คาธรรมเนียมการจัดการรายป :  
ชื่อยอ รายละเอียด/จำนวน/อัตรา 

1. VAYUA ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป  
ในอัตราไมเกินรอยละ 0.535 ตอป ของมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมที่คำนวณได
เปนรายวัน โดยตัดจายจริงจากบัญชีกองทุนรวมทุกเดือน  

2. VAYUB ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป  
ในอัตราไมเกินรอยละ 0.535 ตอป ของมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมที่คำนวณได
เปนรายวัน โดยตัดจายจริงจากบัญชีกองทุนรวมทุกเดือน  

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
ทั้งน้ี หากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัท
จัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการซ้ำซอนกับกองทุนปลายทาง เชน หากกองทุนตนทาง มีมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ 1,000 ลานบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ลานบาท บรษิัท
จัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการจาก  
(1)  เงินลงทุน 900 ลานบาท ในอัตราที่กองทุนตนทางกำหนด และ  
(2)  เงินลงทุน 100 ลานบาทในอัตราที่กองทุนปลายทางกำหนด เปนตน  

15.2.2.  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป :  
ชื่อยอ รายละเอียด/จำนวน/อัตรา 

1. VAYUA ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป  
ในอัตราไมเกินรอยละ 0.0321 ตอป ของมลูคาทรัพยสินของกองทุนรวมที่คำนวณได
เปนรายวัน โดยตัดจายจริงจากบัญชีกองทุนรวมทุกเดือน  

2. VAYUB ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป  
ในอัตราไมเกินรอยละ 0.0321 ตอปของมูลคาทรัพยสินของกองทุน 



 

กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง 40 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

ชนิดผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. 

ในอัตรา ไมเกินรอยละ 0.0321 ตอป ของมูลคาทรัพยสินของกองทุนที่คำนวณไดเปนรายวัน โดยตัดจายจริง
จากบัญชีกองทุนรวมทุกเดือน  

•  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนน้ียังไมรวมคาใชจายในการรับฝากทรัพยสินในตางประเทศ ที่คิดไมเกิน
รอยละ 0.107 ของมูลคาทรัพยสินเฉพาะที่ลงทุนในตางประเทศ  

ชนิดผูถือหนวยลงทุนประเภท ข 

ในอัตรา ไมเกินรอยละ 0.0321 ตอป ของมูลคาทรัพยสินของกองทุนที่คำนวณไดเปนรายวัน โดยตัดจายจริง
จากบัญชีกองทุนรวมทุกเดือน  

•  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนน้ียังไมรวมคาใชจายในการรับฝากทรัพยสินในตางประเทศ ที่คิดไมเกิน
รอยละ 0.107 ของมูลคาทรัพยสินเฉพาะที่ลงทุนในตางประเทศ 

15.2.3. คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป : 
ชื่อยอ รายละเอียด/จำนวน/อัตรา 

1. VAYUA ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป  
ในอัตราไมเกินรอยละ 0.107 ตอป ของมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมที่คำนวณได
เปนรายวัน โดยตัดจายจริงจากบัญชีกองทุนรวมทุกเดือน  

2. VAYUB ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป  
ในอัตราไมเกินรอยละ 0.107 ตอป ของมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมที่คำนวณได
เปนรายวัน โดยตัดจายจริงจากบัญชีกองทุนรวมทุกเดือน  

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

15.2.4.  คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :  

ประมาณการคาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน ในอัตราไมเกินรอยละ0.107ตอป ของมูลคาทรัพยสินของ
กองทุนรวมที่คำนวณไดเปนรายวัน โดยตัดจายจริงจากบัญชีกองทุนรวมทุกเดือน  

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

15.2.5.  คาธรรมเนียมการจัดจำหนาย :  

ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดจำหนาย ในอัตราไมเกินรอยละ 2.14 ของมูลคาหนวยลงทุนตามสัดสวนที่
จำหนายได กรณีที่รับประกันการจำหนาย  

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

ไมเกินรอยละ 2.14 ของมูลคาหนวยลงทุนตามสัดสวนที่จำหนายได กรณีที่รับประกันการจำหนาย 

ไมเกินรอยละ 1.07 ของมูลคาหนวยลงทุนตามสัดสวนที่จำหนายได กรณีที่ไมรับประกันการจำหนาย  

15.2.6.  คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  

ประมาณการคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ในอัตราไมเกินรอยละ 1.36 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  
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รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

(1)  คาอากรแสตมป คาธรรมเนียมตางๆ ในการซื้อขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นของกองทุนและคา
นายหนาซื้อขายหลักทรัพยที่ซื้อหรือขายเพื่อประโยชนในการจัดการกองทุนรวม (ถามี) ตามที่จาย
จริง  

(2)  คาใชจายตาง ๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เชน คาธรรมเนียมตางๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บคา
อากรแสตมป คาไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร คาสมุดเช็ค ตามที่จายจริง  

 

(3)  คาตอบแทนผูชำระบัญชี และผูดูแลผลประโยชนในระหวางการชำระบัญชีกองทุนรวมจนถึงการจด
ทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จายจริง  

(4)  คาธรรมเนียมตามกฎหมายกำหนดในการจัดการกองทุนรวม เชน คาธรรมเนียมในการจดทะเบียน
กองทรัพยสินเปนกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คาธรรมเนียมการจดทะเบียน
เพิ่มเติมจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมคาธรรมเนียมในการขอใหหนวยลงทุนของกองทุน
รวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ หรือเขาทำการซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพย 
ตามที่จายจริง  

(5)  คาใชจายตางๆ ในการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชน เชน คาโฆษณา ประชาสัมพันธ คาใชจาย
ดานการตลาดและการสงเสริมการขาย และคาจัดทำหนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุน และใบจอง
ซื้อหนวยลงทุน เปนตน ในอัตราตามที่จายจริง แตจะไมเกินอัตรารอยละ 1.07 ของมูลคาทรัพยสิน
ของกองทุนรวม ณ วันจดทะเบียน โดยจะจายจริงตอนตนโครงการทั้งจำนวน และในทางบัญชีจะ
เฉลี่ยตัดจายเปนรายวันๆ ละเทาๆ กัน ตามระยะเวลาที่ไดรับประโยชนจากคาใชจายน้ันๆ  

(6)  คาจัดทำรายงานหนังสือบอกกลาว ประกาศ และรายงานตาง ๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนังสือพิมพรายวันและหรือขาวสารถึงผูถือหนวยลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับกองทุนรวม
โดยตรง ที่บริษัทจัดการจัดทำหรือมีหนาที่จัดทำขึ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกำหนด ตามที่จายจริง  

(7)  คาแปล และคาพิมพหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และ
รายงานประจำปถึงผู ถือหนวยลงทุนใบจองซื้อหนวยลงทุน ใบหนวยลงทุน (Investment Unit 
Certificate) และแบบฟอรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนรวม ตามที่จายจริง  

(8)  คาเตรียมการและจัดสงเอกสาร หนังสือโตตอบผูถือหนวยลงทุน คาใชจายในการสื่อสารโตตอบโดย
วิธ ีอ ื ่นที ่ม ิใช ทางไปรษณีย  และรายงานตางๆ ตลอดจนใบหนวยลงทุน ( Investment Unit 
Certificate) รวมทั้งคาไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสารสำหรับผูถือหนวยลงทุน ตามที่จายจริง  

(9)  คาใชจาย (ถามี) ในการดำเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนที่ฟองรองใหบริษัทจัดการ ปฏิบัติตาม
หนาที่ หรือเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุน หรือเมื่อไดรับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จายจริง  

(10)  คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามหรือการดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหนี้ใดๆ ของกองทุน
รวม ตามที่จายจริง  

(11)  คาใชจายอันเกี่ยวเนื่องจากการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือการเปลี่ยนประเภทโครงการ เชน การลง
ประกาศหนังสือพิมพ การจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน การทำเอกสารแจงผูถือหนวยลงทุน การขอ
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มติผูถือหนวยลงทุน หรือคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎ ก.ล.ต. เปน
ตน ตามที่จายจริง  

(12)  คาใชจายหรือคาธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวมโดยตรง เชน คาที่ปรึกษากฎหมาย คาจัด
ประชุมที่เกี่ยวของโดยตรงกับกองทุน คาใชจายในการเซ็นสัญญาตาง ๆ อันเกี่ยวเน่ืองกับกองทุน คา
จัดพิมพและจัดสงหนังสือบอกกลาว หรือประกาศที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนด คาใชจายในการสอบบัญชี และคาใชจายตางๆ อันเกี่ยวเนื่องจากการดำเนินการตามที่
กฎหมายหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เปนตน ตามที่จายจริง  

(13)  คาแปลเอกสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนเปนภาษาตางประเทศ  

(14)  คาธรรมเนียมการใชดัชนีอางอิง ตามที่จายจริง และคาใชจายหรือคาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการใช
ขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ เพื่อนำมาใชในการคำนวณตัวแปรตางๆ ที่เกี่ยวของกับกองทุน ตามที่
จายจริง  

(15)  คาเอกสารทะเบียนผูถือหนวยลงทุน คาเอกสารการลงบัญชีกองทุน  

(16)  คาใชจายในการรับชำระหนี้เปนทรัพยสินอื่นแทนการชำระหนี้ดวยเงินสดตามตราสารแหงหน้ี 
คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมทนายความ คาใชจายในดานนิติกรรม คาประเมินราคา คาจด
จำนอง คาปลดจำนอง คาจัดพิมพเอกสาร คาใชจาย หรือคาธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวของกับทาง
ราชการ คาใชจายอันเกิดจากการรับชำระหนี้เปนทรัพยสินอื่นแทนการชำระหนี้ดวยเงินสดตามตรา
สารแหงหนี้ คาใชจายดานภาษี คาทำประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน คาใชจายในการ
จำหนายจายโอนทรัพยสินดังกลาว  

(17)  คาใชจายในการรับชำระเงินคาซื้อหนวยลงทุน คาใชจายในการชำระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(18)  คาธรรมเนียมตอรายการในการชำระราคา และ/หรือ รับมอบ-สงมอบหลักทรัพยในการลงทุนใน
ตางประเทศ (Transaction Fee)  

(19)  คาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการติดตอประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวของในตางประเทศ (ถามี) 
เกี่ยวกับการดำเนินงานตางๆ ของกองทุน เชน คาโทรศัพททางไกล คาโทรสารทางไกล คาเดินทาง 
คาที่พัก คาเบ้ียเลี้ยง คาประกันการเดินทาง เปนตน ตามที่จายจริง  

(20)  คาใชจายทางดานภาษีที่เกิดจากการลงทุนในตางประเทศ เชน คาภาษีหัก ณ ที่จาย หรือภาษีอื่นใด
ที่เกี่ยวของทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ (ถามี) ตามที่จายจริง  

(21)  คาใชจายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการจายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือ การทำรายการผาน
ระบบ Euroclear, Cedel รวมทั้งระบบอ่ืนใดเพ่ือประโยชนของกองทุน ตามที่จายจริง  

(22)  คาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจายตางๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพยของกองทุนของ
ธนาคารทั้งในประเทศและตางประเทศ เชน คาธรรมเนียมตางๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บ คาอากรแสตมป 
คาไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร คาสมุดเช็ค เปนตน ตามที่จายจริง  

(23)  คาใชจาย และ/หรือ คาธรรมเนียมตางๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย การลงทุนในหลักทรัพย 
เชน คานายหนาซื ้อขายหลักทรัพย คาประกันความเสี ่ยงอันเนื ่องจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน และ/หรือ อัตราดอกเบ้ีย เปนตน ตามที่จายจริง  
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(24)  คาใชจายที่เกิดจากการชำระราคาหลักทรัพยลวงหนาของผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศสำหรับ
กรณีการลงทุนในตางประเทศ (ถามี) ตามที่จายจริง  

(25)  คาใชจายที่เกิดจากการผิดนัดชำระราคา (Failed Trade) (ถามี) ตามที่จายจริง  

(26)  คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อหลักทรัพย ซึ่งจะรวมอยูในตนทุนของคาซื้อหลักทรัพยเมื่อมีการซื้อ
หลักทรัพยและคาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการขายหลักทรัพยจะถูกหักจากคาขายหลักทรัพยเมื่อมีการ
ขายหลักทรัพย ไดแก (ก) คาอากรแสตมป (ข) คาธรรมเนียมหรือคานายหนาการซื้อขายหลักทรัพย 
(ค) คาใชจายอ่ืน ๆ (ถามี)  

(27)  คาใชจายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู คาใชจายดานการตลาด 
การสงเสริมการขาย ตลอดจนการสัมมนาแนะนำกองทุน ตามที่จายจริง  

(27.1)  ชวงการเสนอขายครั ้งแรก ภายหลังการแปรสภาพ : ไมเกิน 0.1605 ตอป ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน  

(27.2)  ชวงการเสนอขายครั้งตอไป : ไมเกิน 0.107 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  

(28)  คาใชจายรายปของสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ จะเรียกเก็บจากกองทุนตามสัดสวนขนาดของ
เงินกองทุนรวม เทียบกับ ขนาดของเงินกองทุนรวมทั้งหมดที่สำนักงานกองทุนรวมวายุภักษจัดต้ังขึ้น 
โดยคาใชจายรายปของสำนักงานวายุภักษไมเกินตามที่จายจริง แตไมเกินรอยละ 0.107 ตอปของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับการ
ดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ  

(29)  คาธรรมเนียมการจัดการรายปของบริษัทจัดการยอย ในอัตราไมเกินรอยละ 0.535 ตอปของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนที ่บริษัทจัดการยอยบริหาร ทั ้งนี ้ จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ  

(30)  คาธรรมเนียมและคาใชจายของคณะกรรมการการลงทุน ตามที่จายจริง แตไมเกินรอยละ 0.107 ตอ
ปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับการ
ดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ  

(31)  คาธรรมเนียมและคาใชจายของคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ ตามที่จาย
จริง แตไมเกินรอยละ 0.107 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ  

(32)  คาธรรมเนียมที่ปรึกษาของกองทุน ตามที่จายจริง แตไมเกินรอยละ 0.107 ตอปของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุน
รวมวายุภักษ  

(33)  คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางเทคนิค ตามที่จายจริง แตไมเกินรอยละ 0.107 ตอปของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุน ทั้งนี้ จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุน
รวมวายุภักษ  

ทั้งนี้ คาใชจายรายปของสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษจัดเปนคาใชจายที่มิไดมีการเรียกเก็บในการจัดการ
กองทุนรวมทั่วไป ดังนั้น การเบิกจายคาใชจายดังกลาวจะทำไดก็ตอเมื่อบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชน
ไดรับหลักฐานการอนุมัติคาใชจายที่นำมาเบิกจายจากคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวม
วายุภักษ แลวเทาน้ัน  



 

กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง 44 

ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื ่นใดในทำนองเดียวกันอันเนื่องมาจากคาธรรมเนียม หรือ
คาใชจายตาม 15.2 ขางตนจะถือเปนภาระของกองทุนรวม  

คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

15.3. คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน : 

15.3.1.  คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end Fee) :  มี  
ชื่อยอ รายละเอียด/จำนวน/อัตรา 

1. VAYUA ประมาณการคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน  
ในอัตราไมเกินรอยละ 1.00 ของมูลคาหนวยลงทุน 

2. VAYUB ประมาณการคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน  
ในอัตราไมเกินรอยละ 0.00 ของมูลคาหนวยลงทุน 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

ทั้งนี้ หากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัท
จัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนซ้ำซอนกับกองทุนปลายทาง เชน หากกองทุนตนทาง
มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ 1,000 ลานบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ลานบาท 
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ลานบาท ในอัตราที่กองทุน
ตนทางกำหนดเทานั้น โดยกองทุนปลายทางจะไมมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนจาก
กองทุนตนทางเพ่ิมเติมอีก เปนตน 

15.3.2.  คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end Fee) :  มี  
ชื่อยอ รายละเอียด/จำนวน/อัตรา 

1. VAYUA ประมาณการคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  
ในอัตราไมเกินรอยละ 1.00 ของมูลคาหนวยลงทุน 

2. VAYUB ประมาณการคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  
ในอัตราไมเกินรอยละ 0.00 ของมูลคาหนวยลงทุน 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

ทั้งนี้ หากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมภายใตการจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัท
จัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนซ้ำซอนกับกองทุนปลายทาง เชน หากกองทุน
ตนทาง มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ 1,000 ลานบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ลาน
บาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ลานบาท ใน
อัตราที่กองทุนตนทางกำหนดเทานั้น โดยกองทุนปลายทางจะไมมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการรับซื้อคืน
หนวยลงทุนจากกองทุนตนทางเพ่ิมเติมอีก เปนตน 

15.3.3.  คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (Switching Fee) :  

15.3.3.1 คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switching In) : ไมมี  

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

15.3.3.2 คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switching Out): ไมมี  

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
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15.3.4. คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน :  มี  

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ  

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน และคาใชจายในการจัดสงใบหนวยลงทุนเนื่องจากการโอนภายใตเงื่อนไข
ที่ระบุไวในสวนที่ 2 ขอผูกพัน ขอ 13.3 “สิทธิในการโอนหนวยลงทุน” ผูถือหนวยลงทุนจะถูกเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ในอัตรา 65 บาทตอ 1 รายการหรือตามที่นายทะเบียนกำหนด โดยผูโอน
จะถูกเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวในวันที่ย่ืนคำขอโอนหนวยลงทุน นอกจากน้ี ผูรับโอนจะเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายในการจัดสงเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน หรือใบหนวยลงทุน (ถามี) เน่ืองจากการโอนน้ันตามที่
จายจริง  

15.3.5.  คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :  มี  

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ  

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนขอใหบริษัทจัดการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนฉบับใหมแทนฉบับเดิมที่สูญ
หาย บริษัทจัดการจะคิดคาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ในอัตรา 65 บาทตอ 1 ฉบับ
หรือตามที่นายทะเบียนกำหนด  

15.3.6.  คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) :  มี  

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

ชนิดผูถือหนวยลงทุนประเภท ก :  

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่บริษัทจัดการกำหนดเมื่อมี
การเปดเสนอขายหนวยลงทุนสำหรับผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. ในอัตราไมเกินรอยละ 2.00 ของมูลคา
หนวยลงทุน  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหลักเกณฑ เงื ่อนไขและวิธีการเรียกเก็บคาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุน
ดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน  

ชนิดผูถือหนวยลงทุนประเภท ข :  ไมมี  

15.3.7.  คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  มี  

ตามที่จายจริง  

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

คาธรรมเนียมการโอนเงินคาซื้อหนวยลงทุน ผลตอบแทน หรือสวนคืนทุน (ถามี) :  

ผูถือหนวยลงทุนจะถูกเรียกเก็บคาธรรมเนียมการโอนเงินคาซื้อหนวยลงทุนและคาธรรมเนียมการออกเช็ค
ผลตอบแทน หรือสวนคืนทุน (ถามี) หรือคาธรรมเนียมการโอนเงินคาผลตอบแทน หรือสวนคืนทุน (ถามี) เขา
บัญชีใหผูถือหนวยลงทุนตามจริง ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจากการใชบริการ
โอนเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากบัญชีของผูถือหนวยลงทุนหรือการโอนเงินคาตอบแทน หรือสวนคืนทุน (ถามี) 
เพ่ือเขาบัญชีของผูถือหนวยลงทุน  
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คาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดรอง (ถามี) :  

ผูถือหนวยลงทุนจะถูกเรียกเก็บคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุน (ถามี) ตามอัตราที่ผูสรางสภาพคลองใน
ตลาดรองหรือนายหนาคาหลักทรัพย (Broker) กำหนด  

อ่ืนๆ :  

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาใชจายอื่นๆ จากผูถือหนวยลงทุนที่ขอใหบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียน
ดำเนินการใหผูถือหนวยลงทุนเปนกรณีพิเศษ นอกเหนือจากกรณีปกติซึ่งเปนกรณีที่บริษัทจัดการดำเนินการ
ใหผูถือหนวยลงทุนทุกราย เชน คาใชจายในการจดแจงจำนำกับนายทะเบียน คาแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลใน
ทะเบียน เปนตน ตามที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกำหนด  

คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

15.4.  วิธีการคำนวณและตัดจายคาธรรมเนียม :  

15.5.  การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย : 

การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียม/คาใชจาย การดำเนินการของบริษัทจัดการ 
1. การเพ่ิมคาธรรมเนียม/คาใชจาย  
1.1 ตามท่ีระบุไวในโครงการ  
1.1.1 ไมเกินอัตราท่ีระบุในโครงการ เปดเผย2 ใหผูลงทุนทราบลวงหนา ≥ 3 วันทำการกอนการ

เรียกเก็บเพ่ิมขึ้น 
1.1.2 เกินอัตราท่ีระบุไวในโครงการ (มีการกำหนดอยาง
ชัดเจนไวในโครงการแลววาสามารถเปลี่ยนแปลงใน
ลักษณะดังกลาวได) 

 

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราท่ีระบุไวในโครงการ บริษัทจัดการตองไดรับมติพิเศษ3 และแจงใหสำนักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแตวันท่ีเปลี่ยนแปลง 

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราท่ีระบุไวในโครงการ เปดเผย2 ใหผูถือหนวยทราบลวงหนา ≥ 60 วันกอนการ
เรียกเก็บเพ่ิมขึ้นและแจงใหสำนักงานทราบภายใน 15 วัน
นับแตวันท่ีเปลี่ยนแปลง 

1.2 แตกตางไปจากโครงการ บริษัทจัดการตองขอมติ3 เพ่ือแกไขโครงการ 
2. การลดคาธรรมเนียม/คาใชจาย  
2.1 ตามท่ีระบุไวในโครงการ เปดเผย2 ใหผูลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแตวันท่ีมี

การเรียกเก็บลดลง 
2.2 แตกตางไปจากท่ีระบุไวในโครงการ ใหบริษัทจัดการสามารถขอแกไขโครงการ โดยใหถือวา

สำนักงานเห็นชอบการแกไขโครงการในเรื่องดังกลาว 
1  เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลายอนหลัง 1 ปนับแตวันที่บริษัทจัดการเรียกเก็บคาธรรมเนียม/คาใชจายดังกลาว

เพ่ิมขึ้น 
2  การเปดเผยขอมูลตองกระทำโดยวิธีการท่ีเหมาะสมอันทำใหม่ันใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาวอยางท่ัวถึง 
3  ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผูถือหนวย

ลงทุน และการจัดประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม 

15.6.  หมายเหตุ :  

ทั้งนี้ อัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายในขอ 15.2.1 – 15.2.5 ขอ 15.2.6 (27) – (33) ขอ 15.3.1 – 15.3.2 
และ ขอ 15.3.6 ที่เรียกเก็บจริง จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุน
รวมวายุภักษ  
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* มูลคาทรัพยสิน หมายถึง มูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวย มูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแต คาธรรมเนียมการจัดการ 
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน หรือคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่มีการคำนวณ
ในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คำนวณ  

16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธ ิมูลคาหนวยลงทุน 

และราคาหนวยลงทนุ หลักเกณฑและวิธีการดำเนนิการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง :  

16.1.  วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคา
หนวยลงทุน :  ในประเทศ  

16.2.  เง่ือนไขพิเศษ :  

1.  บริษัทจัดการจะคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) ของกองทุนรวมตาม
หลักเกณฑ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และที่สมาคมบริษัท
จัดการลงทุนกำหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยจะคำนวณ
มูลคาทรัพยสินสุทธิรวมของกองทุนรวม มูลคาทรัพยสินสุทธิของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. มูลคา
ทรัพยสินสุทธิของผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. มูลคาตอหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. 
และมูลคาตอหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. ทั ้งนี ้ เนื ่องจากสวนแบงของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิสวนที่เกินจากมูลคาเงินลงทุนสำหรับผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. และประเภท ข. 
แตกตางกัน จึงตองมีการคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนแยกตามประเภทของ
หนวยลงทุน  

หลักเกณฑในการคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี  

การคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) ของกองทุนรวม  

คำนวณ NAV ของกองทุนรวมตามหลักเกณฑของกองทุนรวมปกติ อางอิงมูลคากองทรัพยสินตาม
ราคาตลาดหรือราคายุติธรรม  

ในกรณีที่กองทุนรวมประกอบไปดวยหนวยลงทุนประเภทเดียว NAV ของผูถือหนวยลงทุนประเภท
ดังกลาวจะเทากับ NAV ของกองทุนรวม และมูลคาหนวยลงทุนจะเทากับมูลคา NAV ของกองทุน
รวม หารดวยจำนวนหนวยลงทุนที่ออกและเสนอขายทั้งหมด  

ในกรณีที่กองทุนรวมประกอบไปดวยหนวยลงทุนประเภท ก. และหนวยลงทุนประเภท ข. บริษัท
จัดการจะกำหนดตัวอยางการคำนวณมูลคา NAV ของหนวยลงทุนแตละประเภทกอนการเสนอขาย
หนวยลงทุนประเภท ก. ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดแนวทางการแบง NAV แยกตาม
ประเภทของผูถือหนวยลงทุนดังตอไปน้ี  

การแบง NAV ของกองทุนรวมและ NAV แยกตามประเภทของผูถือหนวยลงทุน ใหดำเนินการ
ดังตอไปน้ี  

1.  คำนวณ NAV ของกองทุนรวม ตามหลักเกณฑการคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ (Net Asset 
Value : NAV) ของกองทุนรวม ดังที่กลาวขางตน  

2.  การแบง NAV ใหแกผูถือหนวยลงทุนแตละประเภท เปนดังน้ี  

ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก.  
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-  NAV ของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. เทากับผลรวมของมูลคา NAV ตนงวดของ
หนวยลงทุนประเภท ก. บวกดวยผลตอบแทนขั้นพื้นฐานที่ไดรับจากการลงทุน บวก
ดวยผลตอบแทนสวนเกินสะสมที่จัดสรรใหผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. หักดวยเงินปน
ผลสำรองทั้งหมดที่กองทุนรวม ไดจายใหผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. ทั้งนี้ มูลคา 
NAV ตนงวดของหนวยลงทุนประเภท ก. จะมีมูลคาเทากับมูลคาของหนวยลงทุน
ประเภท ก. ณ เริ่มแรก เนื่องจากผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. จะไดรับผลตอบแทน
เทากับเงินปนผลที่สำรองไวใหผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. ทั้งหมด  

-  มูลคาหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. ตอหนวยเทากับมูลคา NAV ของผู
ถือหนวยลงทุนประเภท ก. หารดวยจำนวนหนวยลงทุนประเภท ก. ที่ออกทั้งหมด  

อยางไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม จะกระทบมูลคา NAV ของ
หนวยลงทุนประเภท ข.  

ผูถือหนวยลงทุนประเภท ข.  

-  NAV ของผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. เทากับมูลคาตาม NAV ของกองทุนรวม สวนที่เหลือ
หลังจากหักดวย NAV ของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. ที่แบงใหผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. 
ตามหลักเกณฑขางตนแลว  

-  มูลคาหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. เทากับมูลคา NAV ของผูถือหนวยลงทุน
ประเภท ข. หารดวยจำนวนหนวยลงทุนประเภท ข. ที่ออกและเสนอขายทั้งหมด  

3.  การจัดสรร NAV สวนเกิน  

NAV สวนเกิน หมายถึง NAV ของกองทุนรวม กอนการจายเงินปนผลในแตละงวด ณ วันที่ทำการ
คำนวณ NAV หักดวย NAV ตนงวดของกองทุนรวม ในแตละรอบการจายเงินปนผล สำหรับหนวย
ลงทุนประเภท ก. จะกำหนดใหเงินปนผลที่จายออกใหแกผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. เทากับเงินปน
ผลที่สำรองไวจากอัตราผลตอบแทนที่กำหนดไว ทำใหมูลคาของหนวยลงทุนไมต่ำกวามูลคาหนวย
ลงทุนประเภท ก. เริ่มแรก  

ดังนั้น การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลคาทรัพยสินของกองทุนวายุภักษ จะกระทบมูลคา NAV ของ
หนวยลงทุนประเภท ข  

2.  หลักเกณฑและวิธีการกำหนด/คำนวณมูลคายุติธรรมของตราสาร/หลักทรัพย หรือทรัพยสินที่เปน
การลงทุนในตางประเทศ เชน การใชราคาหลักทรัพยในการอางอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตรา
ผลตอบแทนของตราสาร/หลักทรัพย หรือทรัพยสินที่เปนการลงทุนในตางประเทศ การใชอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เพื่อคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายและ
รับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนเงินบาท บริษัทจัดการจะใชหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่เปนไปตาม
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ หนวยงานอื่นใดที่เกี่ยวของ ซึ่งไดรับความเห็นชอบ
จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใน
ปจจุบันรวมถึงที่มีการเปลี่ยนแปลง แกไข เพ่ิมเติมในอนาคต  

โดยเบื้องตนมูลคาทรัพยสินของกองทุนจะคำนวณจากมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนในตางประเทศ 
และ/หรือ หลักทรัพยที่ไปลงทุนไว โดยผูลงทุนไมสามารถมีโอกาสทราบหรือรับรูถึงขอมูลมูลคา
หนวยลงทุนของกองทุนในตางประเทศที่ไปลงทุนไว กอนการสงคำสั่งซื้อขายหนวยลงทุนในระหวาง
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วันทำการซื้อขายหนวยลงทุน (forward pricing) รวมกับมูลคาทรัพยสินของกองทุนในประเทศไทย 
ณ วันทำการเดียวกัน หากกองทุนในตางประเทศที่ไปลงทุนไวนั้นมีตลาดซื้อขายคลองรองรับ มูลคา
ทรัพยสินของกองทุนจะคำนวณจากราคาปดที่ประกาศลาสุดในตางประเทศ (Close Price) ของ
หนวยลงทุนที่กองทุนไปลงทุนเปนเกณฑในการคำนวณ รวมกับมูลคาทรัพยสินของกองทุนใน
ประเทศไทย ณ วันทำการเดียวกัน  

อยางไรก็ดี หากเกิดเหตุสุดวิสัยที่กองตางประเทศไมสามารถคำนวณราคาปดได เชน เกิดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติอยางรายแรง ทำใหบริษัทจัดการไมไดรับราคาของกองทุนตางประเทศที่เหมาะสมมา
คำนวณมูลคาทรัพยสินของกองทุน บริษัทจัดการจะคำนวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนตามหลักการ 
forward pricing เสมอและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม
กองทุนตางประเทศโดยไมตองแจงลวงหนา  

ทั้งนี้ การใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ บริษัทจัดการจะใชแหลงขอมูลอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศของ Bloomberg ประมาณเวลา 16.00 น. ณ วันคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวมเปนหลัก อยางไรก็ดี บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑและวิธีการ กำหนด/
คำนวณมูลคายุติธรรมของตราสาร/หลักทรัพย หรือทรัพยสินที่เปนการลงทุนในตางประเทศใน
ภายหลังไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เชน เพื่อใหสอดคลอง และ/หรือ รองรับระบบการ
ดำเนินงานของบริษัทจัดการในอนาคต เปนตน รวมถึงในกรณีหากเกิดเหตุการณ เชน เหตุการณไม
ปกติทางการเมืองหรือสภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน หรือเหตุการณอื ่นใดอันเปน
เหตุการณอื่นใดอันเปนเหตุใหไมสามารถใชแหลงขอมูลดังกลาวได เปนตน โดยการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวจะอยูภายใตความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชน และเปนไปตามประกาศสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือ หนวยงานอื ่นใดที ่เกี ่ยวของ ซึ ่งไดร ับความเห็นชอบจากสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในปจจุบันรวมถึงที่มี
การเปลี่ยนแปลง แกไข เพิ่มเติมในอนาคต กลาวคือบริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงแหลงที่มาของ
การใชขอมูลเกี่ยวกับราคา และ/หรือ อัตราผลตอบแทนของตราสาร/หลักทรัพย หรือทรัพยสินที่
เปนการลงทุนในตางประเทศ รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่ใชอางอิง เชน อัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย วาดวยอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของ
ธนาคารพาณิชย หรือระบบอ่ืนใดที่มีการเผยแพรขอมูลที่สามารถอางอิงได  

3.  บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน 
และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปด ของผูถือหนวยลงทุนแตละชนิด ตามระยะเวลา
ดังตอไปน้ี  

(3.1)  คำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนทุกสิ้นวันทำการ ภายใน 2 วันทำการ
ถัดไป  

(3.2)  คำนวณราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหนวย
ลงทุน ภายใน 2 วันทำการถัดไป ทั้งนี้ ใหใชมูลคาหนวยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขาย
หนวยลงทุนน้ันเปนเกณฑในการคำนวณราคาดังกลาว  

(3.3)  ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนของวันดังตอไปน้ี  

(ก)  วันทำการกอนวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนลาสุด โดยประกาศภายในวันทำการ
ซื้อขายหนวยลงทุนลาสุด  
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(ข)  วันทำการซื้อขายหนวยลงทุนลาสุด โดยประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป  

(ค)  วันทำการสุดทายของแตละเดือน โดยใหประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป ทั้งน้ี 
เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมกำหนดวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนแตละครั้งหาง
กันยาวกวาหน่ึงเดือน  

(ง)  วันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล โดยประกาศภายใน 3 
วันทำการถัดไป  

(จ)  วันที่ปรากฏเหตุการณที่นาเชื่อไดวาจะมีผลกระทบตอมูลคาทรัพยสินสุทธิหรือ
มูลคาหนวยลงทุนอยางมีนัยสำคัญ โดยใหประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป 

(3.4)  ประกาศราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทำการซื้อขายหนวย
ลงทุนลาสุด โดยใหประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป  

การประกาศมูลคาและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ใหบริษัทจัดการปฏิบัติดังตอไปน้ี  

(1)  ใชตัวเลขทศนิยมตามที่กำหนดไวในขอ 3. และตองไดรับการรับรองโดยผูดูแล
ผลประโยชนแลว  

(2)  ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ไดกระทำผานระบบเผยแพรขอมูล
มูลคาหนวยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือชองทางอื่นที่สำนักงาน
ยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนภายใน 
4 วันทำการถัดไปก็ได  

(3)  ดำเนินการประกาศทางเว็บไซต และ/หรือ หนังสือพิมพเพื่อใหผูลงทุนทราบขอมูล
ดังกลาวภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุน
ได โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะประกาศในชองทางอื่นที่เหมาะสม โดยถือ
วาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน และ  

(4)  จัดใหมีขอมูลดังกลาวไว ณ ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแหง
ที่ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนใชซื้อขายหนวยลงทุน เวนแตใน
กรณีของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ใหมีขอมูลดังกลาวดวยหรือไมก็ได  

มูลคาหนวยลงทุน หมายถึง มูลคาทรัพยสินสุทธิหารดวยจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลว
ทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณน้ัน  

มูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนที่ประกาศขางตน ตองไดรับการรับรองโดยผูดูแล
ผลประโยชน  

ในกรณีที่มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน จำนวนหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และ
ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปดไมถูกตอง บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

4.  การใชตัวเลขทศนิยมของมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุนและราคารับ
ซื้อคืนหนวยลงทุน หรือจำนวนหนวยลงทุนของกองทุนรวม ดังตอไปน้ี  



 

กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง 51 

(4.1)  คำนวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิเปนตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหนง โดยใชวิธีการ
ปดเศษทศนิยมตามหลักสากล  

(4.2)  คำนวณมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหนง โดยใชวิธีการปดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล สำหรับมูลคาหนวยลงทุนเพื่อใชในการคำนวณราคาขายหนวย
ลงทุนใหปดเศษทศนิยมตำแหนงที่ 4 ขึ้น สวนมูลคาหนวยลงทุนเพื่อใชในการคำนวณราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนใหตัดทศนิยมตำแหนงที่ 5 ทิ้ง  

(4.3)  ประกาศมูลคาหนวยลงทุนตามที่คำนวณไดใน (2) เปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตำแหนงโดย
ตัดทศนิยมตำแหนงที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุนตามที่คำนวณไดใน (2)  

(4.4)  คำนวณจำนวนหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหนง โดยใชวิธีการปดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล แตใหใชผลลัพธเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหนง โดยตัด
ทศนิยมตำแหนงที่ 5 ทิ้ง  

ในกรณีที่มีผลประโยชนเกิดขึ้นจากการคำนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนำผลประโยชน
น้ันรวมเขาเปนทรัพยสินของกองทุนรวม  

5.  ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอ 2. เมื่อมีเหตุการณดังตอไปน้ี  

(1)  เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือ
คำสั่งขายคืนหนวยลงทุน โดยใหไดรับยกเวนในชวงระยะเวลาดังกลาว  

(2)  เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการกองทุนรวมตองเลิกกองทุนรวม โดยใหไดรับยกเวนตั้งแตวันที่
ปรากฎเหตุดังกลาว  

ประกาศราคาขายหนวยลงทุน และ/หรือ ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทำการซื้อขายหนวยลงทุนลาสุด
ภายใน 1 วันทำการ  

16.3.  แหลงขอมูลการเปดเผยมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน :  

16.4.  หลักเกณฑและวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง :  

สวนที่ 1 การดำเนินการกรณีมูลคาหนวยของกองทุนปดไมถูกตองและไดมกีารประกาศไปแลว หรือราคา
หนวยของกองทุนเปดไมถูกตอง 

ขอ กรณีที่มูลคา/ราคา
หนวยไมถูกตอง 

การดำเนินการของบริษัทจัดการ ระยะเวลา 

1 < 1 สตางค หรือ < 
0.5 % ของมูลคา/
ราคาหนวยท่ีถูกตอง 

1.1 จัดทำและสงรายงาน1 ใหผูดูแลผลประโยชนทราบ
ถึงความไมถูกตอง โดยรายงานดังกลาว ตองมี
สาระสำคัญดังนี ้

ภายใน 7 วันทำการนับแต
วันท่ีพบวามูลคา/ราคา
หนวยไมถูกตอง 

  1.1.1 มูลคา/ราคาหนวยท่ีไมถูกตอง  

  1.1.2 มูลคา/ราคาหนวยท่ีถูกตอง  

  1.1.3 สาเหตุท่ีทำใหมูลคา/ราคาหนวยไมถูกตอง  

  1.1.4 มาตรการปองกันเพ่ือมิใหมูลคา/ราคาหนวย 
ไมถูกตอง ในกรณีท่ีความไมถูกตองไมไดมีสาเหตุมา
จากปจจัยภายนอกท่ีไมอาจควบคุมได 
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ขอ กรณีที่มูลคา/ราคา
หนวยไมถูกตอง 

การดำเนินการของบริษัทจัดการ ระยะเวลา 

  1.2 ในกรณีท่ีสาเหตุท่ีทำใหมูลคา/ราคาหนวยไม
ถูกตองมีผลตอเนื่องถึงการคำนวณมูลคา/ราคาหนวย
ครั้งตอไปใหแกไขมูลคา/ราคาหนวยใหถูกตอง 

ตั้งแตวันท่ีพบวามูลคา/
ราคาหนวยไมถูกตอง 

2. ≥ 1 สตางค และ≥ 0.5 
% ของมูลคา/ราคา
หนวยท่ีถูกตอง 

2.1 หลักเกณฑท่ัวไป  

  2.1.1 คำนวณมูลคา/ราคาหนวยยอนหลังต้ังแตวันท่ี
พบวามูลคา/ราคาหนวยไมถูกตองจนถึงวันท่ีมูลคา/
ราคาหนวยถูกตอง 

 

  2.1.2 ดำเนินการดังนี้ เฉพาะวันท่ีมูลคา/ราคาหนวย
เขาเงื่อนไข ตาม 2 

 

  2.1.2.1 จัดทำรายงานการแกไขมูลคา/ราคาหนวย
ยอนหลัง1 

ภายในวันทำการถัดจาก
วันท่ีพบวามูลคา/ราคา
หนวยไมถูกตอง 

  (ก) รายงานตองมีสาระสำคัญตามท่ีกำหนดไวใน 1.1 
โดยอนุโลม เวนแตในกรณีของรายงานการแกไขมูลคา/
ราคาหนวยยอนหลังของกองทุนเปด ใหระบุการ
ดำเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือพบวาราคาหนวย 
ไมถูกตองไวแทนขอมูลตาม 1.1.4 

 

  (ข) สงรายงานตาม 2.1.2.1 ใหผูดูแลผลประโยชน
รับรองขอมูลในรายงานดังกลาวภายในวันทำการถัด
จากวันท่ีสงรายงานใหผูดูแลผลประโยชน 

ภายในวันทำการถัดจาก
วันท่ีคำนวณมูลคา/ราคา
หนวยยอนหลังเสร็จสิ้น 

  2.1.2.2 แกไขมูลคา/ราคาหนวยใหถูกตอง ภายในวันท่ีผูดูแล
ผลประโยชนรับรองขอมูล
ในรายงานตาม 2.1.2.1 

  2.1.2.32 ดำเนินการโดยวิธีการใดๆ เพ่ือใหผูลงทุน
สามารถรับทราบชื่อกองทุนท่ีมีการแกไขมูลคา/ราคา
หนวย และวัน เดือน ป ท่ีมีการแกไขมูลคา/ราคาหนวย 

ภายใน 3 วันทำการนับแต
วันท่ีผูดูแลผลประโยชน
รับรองขอมูลในรายงาน 
ตาม 2.1.2.1 

  2.2 หลักเกณฑเพ่ิมเติมเฉพาะกองทุนเปด โดย
ดำเนินการเฉพาะมูลคา/ราคาหนวยของวันท่ีเขา
เงื่อนไขตาม 2 

 

  2.2.1 จัดทำรายงานการชดเชยราคาไวในรายงานการ
แกไขราคาหนวยตาม 2.1.2.1 ดวย โดยใหอยูในสวน
ของการดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อพบวาราคา
หนวยไมถูกตอง 

ตาม 2.1.2.1 

  2.2.2 ชดเชยราคาตามท่ีกำหนดไวในสวนท่ี 2 ใหแลว
เสร็จ 

ภายใน 5 วันทำการนับแต
วันท่ีผูดูแลผลประโยชน
รับรองขอมูลในรายงานการ
แกไขราคาหนวยยอนหลัง
และรายงานการชดเชย
ราคา 
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ขอ กรณีที่มูลคา/ราคา
หนวยไมถูกตอง 

การดำเนินการของบริษัทจัดการ ระยะเวลา 

  2.2.3 ดำเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อใหผูซื้อหรือผูขาย
คืนหนวยในชวงระยะเวลาที่ราคาหนวยไมถูกตองทราบ
ถึงการแกไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา 

 

  2.2.4 จัดทำมาตรการปองกันเพื่อมิใหราคาหนวย 
ไมถูกตองและสงรายงานดังกลาว พรอมทั้งสำเนารายงาน
การแกไขราคาหนวยยอนหลังตาม 2.1.2.1 ใหสำนักงาน 
เวนแตในกรณีที่ราคาหนวยไมถูกตองมีสาเหตุมาจาก
ปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได ใหบริษัทจัดการ สง
สำเนาเอกสารที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองวาการที่ราคา
หนวยไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจ
ควบคุมไดมาพรอมสำเนารายงานดังกลาวแทน 

ภายใน 7 วันทำการนับแต
วันท่ีผูดูแลผลประโยชน
รับรองขอมูลในรายงาน 
ตาม 2.1.2.1 

1  ใหบริษัทจัดการจัดใหมีสำเนารายงานไว ณ ท่ีทำการของบริษัทจัดการ เพื่อใหสำนักงานเขาตรวจ 
2  ไมใชกับกองทุนปดที่มีหนวยเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และไดประกาศการแกไขมูลคาหนวยตามระเบียบ

หรือขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแลว 

สวนที่ 2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของสวนที่ 1 ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

1. ราคาหนวยท่ีไมถูกตอง < ราคาหนวยท่ีถูกตอง 
1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีท่ีผูซ้ือมีหนวยเหลืออยู ใหลดจำนวนหนวยของผูซ้ือหนวยเปนจำนวน ซ่ึงมี

มูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยท่ีไมถูกตองกับราคาหนวยท่ีถูกตอง 
1.1.2 กรณีท่ีผูซ้ือไมมีหนวยเหลืออยู ใหจายเงินของบริษัทจัดการใหกองทุนเปดเปน
จำนวนเทากับสวนตางของราคาท่ีขาดอยู 
1.1.3 กรณีท่ีผูซ้ือมีหนวยเหลืออยูนอยกวาจำนวนหนวยท่ีจะตองลด3 ใหดำเนินการดังนี้ 
1.1.3.1 ดำเนินการตาม 1.1.2 หรือ 
1.1.3.2 ลดจำนวนหนวยท่ีเหลืออยูนั้น และจายเงินของบริษัทจัดการใหกองทุนเปด 
เปนจำนวนเทากับสวนตางของราคาท่ีขาดอยู 

1.2 กรณีรับซ้ือคืน 1.2.1 กรณีท่ีผูขายคืนมีหนวยเหลืออยู 
1.2.1.1 เพ่ิมจำนวนหนวยของผูขายคืนเปนจำนวนซ่ึงมีมูลคาเทากับสวนตางของราคา
หนวยท่ีไมถูกตองกับราคาหนวยท่ีถูกตอง หรือ 
1.2.1.2 จายเงินของกองทุนเปดเปนจำนวนเทากับสวนตางของราคาใหผูขายคืน 
1.2.2 กรณีท่ีผูขายคืนไมมีหนวยเหลืออยู ใหบริษัทจัดการจายเงินของกองทุนเปดเปน
จำนวนเทากับสวนตางของราคาใหผูขายคืน 

2. ราคาหนวยท่ีไมถูกตอง > ราคาหนวยท่ีถูกตอง 
2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพ่ิมจำนวนหนวยของผูซ้ือเปนจำนวนซ่ึงมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยท่ี

ไมถูกตองกับราคาหนวยท่ีถูกตอง หรือ 
2.1.2 จายเงินของกองทุนเปดเปนจำนวนเทากับสวนตางของราคาใหผูซ้ือ 

2.2 กรณีรับซ้ือคืน 2.2.1 กรณีท่ีผูขายคืนมีหนวยเหลืออยู ใหลดจำนวนหนวยของผูขายคืนหนวยเปน
จำนวนซ่ึงมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยท่ีไมถูกตองกับราคาหนวยท่ีถูกตอง 
2.2.2 กรณีท่ีผูขายคืนไมมีหนวยเหลืออยู3 ใหบริษัทจัดการจายเงินของบริษัทจัดการให
กองทุนเปดเปนจำนวนเทากับสวนตางของราคาท่ีขาดอยู 
2.2.3 กรณีที่ผูขายคืนมีหนวยเหลืออยูนอยกวาจำนวนหนวยที่จะตองลด3 ใหดำเนินการดังน้ี 

2.2.3.1 ดำเนินการตาม 2.2.2 หรือ 
2.2.3.2 ลดจำนวนหนวยท่ีเหลืออยูนั้นและจายเงินของบริษัทจัดการใหกองทุนเปดเปน
จำนวนเทากับสวนตางของราคาท่ีขาดอยู 
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3  ไมใชกับกรณีที่ราคาหนวยไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคา
ตลาดครั้งสุดทายของตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนรับรองวามีสาเหตุ
ดังกลาว 

หมายเหตุ  

1.  ในกรณีท่ีบริษัทจัดการตองชดเชยราคาเปนเงินใหแกผูซ้ือหรือผูขายคืนหนวยรายใดมีมูลคาไมถึง 100 บาท บริษัทจัดการอาจ
นำเงินชดเชยราคาไปรวมจายในโอกาสแรกที่มีการจายเงินใหผูถือหนวย แตถาบุคคลดังกลาวไมมีสถานะเปนผูถือหนวยแลว 
ใหบริษัทจัดการชดเชยราคาใหแลวเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการแกไข
ราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา 

2.  การจายเงินของกองทุนเปดเพื่อชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวย ตาม 1.2 หรือผูซื้อหนวย ตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจ
จายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปดก็ได 

17. ชื่อผูเก่ียวของ :  

17.1.  ช่ือบริษัทจัดการ :  
ช่ือ :  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)  

17.2.  ช่ือผูดูแลผลประโยชน :  
ช่ือ :  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  

17.3.  ช่ือผูประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  ไมมี 

17.4.  ช่ือของผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) :  
ช่ือ :  
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :  

17.5.  ที่ปรึกษา :  

17.5.1. ช่ือที่ปรึกษาการลงทุน :  
ช่ือ :  

17.5.2. ช่ือที่ปรึกษากองทุน :  

17.6.  ผูสอบบัญชี :  
ช่ือ :  
รายละเอียดเพ่ิมเติม (ผูสอบบัญชี) :  
สามารถดูขอมูลในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม  

17.7.  การแตงต้ังคณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปของกองทุนรวม :  

18.1.  วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่  เดือน  

18.2.  วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่  

18.3.  รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
สามารถดูขอมูลในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม  

19. การขอมติของผูถือหนวยลงทนุ และวิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการ
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จัดการ :  

เปนไปตามประกาศ  

หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกลาว ใหเปนไปตามขอกำหนดใน
ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งน้ี การขอมติเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมโครงการเปนไปตามที่
กำหนดไวในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535  

20. ขอกำหนดอ่ืน ๆ :  

20.1  การรับผลประโยชนตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอ่ืน (soft commission)  

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เปนผูใหบริการ อันเนื่องมาจากการใช
บริการของบุคคลดังกลาวในการจัดการกองทุนได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี  

(1)  ผลประโยชนตอบแทนที่รับไวนั ้นตองเปนทรัพยสินที่มีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเกี่ยวกับ
บทบาทโดยตรงของความเปนกองทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ  

 

(2)  ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลนั้นบอยครั้งเกินความจำเปน
เพ่ือใหกองทุนไดรับประโยชนจากบุคคลดังกลาว (churning)  

ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหแกกองทุนที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัท
ตองกระทำดวยความเปนธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวไดของกองทุนน้ันดวย  

บริษัทจัดการไมสามารถรับ soft commission เพื่อประโยชนของบริษัทได เนื่องจากเปนขอหามที่โดยกฎ
และโดยวิชาชีพเปนเรื่องที่ไมพึงกระทำ เวนแตเปนการรับผลประโยชนที่ผูใหบริการจัดใหแกบริษัทจัดการ
หรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เปนประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการประกาศไว
ภายในบริษัท ซึ่งผูถือหนวยลงทุนอาจขอดูแนวทางน้ีไดที่ www.ktam.co.th  

20.2  การกูยืมหรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน  

บริษัทจัดการอาจกูยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได โดยจะเปนไปตาม
หลักเกณฑ เงื ่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกำหนด 
ดังตอไปน้ี  

(1)  กูยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนไดเฉพาะเพ่ือบริหารสภาพคลองของกองทุน  

(2)  เงินที่ไดจากการกูยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนตองนำมาชำระใหแกผูถือหนวย
ลงทุนเปนคาขายคืนหนวยลงทุน  

(3)  จำนวนเงินกู ยืมเมื ่อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ตองไมเกินรอยละ 10 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน เวนแตในกรณีจำเปนและสมควรเพื่อคุมครองประโยชนผูถือหนวยลงทุน
อันเนื่องมาจากปญหาความผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกวาง สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผอนผันอัตราดังกลาวได แตตองไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุน  

(4)  คูสัญญาในการกูยืมเงินเมื่อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนตองเปนผูลงทุนสถาบัน และไม



 

กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง 56 

เปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุนนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คูสัญญาเปนกองทุนสวนบุคคลหรือกองทุน
รวม กองทุนสวนบุคคลหรือกองทุนรวมน้ันจะตองไมอยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการน้ันเอง  

(5)  จัดทำรายงานพรอมระบุสาเหตุของการกูยืมเงินหรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และ
สงใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุน ภายใน 3 วันทำการนับแตวันทำสัญญากูยืมเงินหรือทำธุรกรรม
การขายโดยมีสัญญาซื้อคืน  

การกูยืมเงินดังกลาวขางตน บริษัทจัดการอาจทำคำขอวงเงินสินเชื่อไวลวงหนา (credit line) ก็ได แตการ
กูยืมเงินแตละครั้งตองมีระยะเวลาตามสัญญากูยืมเงินแตละสัญญาไมเกิน 90 วัน  

นอกจากนี้ การทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนดังกลาวขางตน ตองใชสัญญามาตรฐาน
ตามที่กำหนดโดยศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทย หรือบริษัทหลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย จำกัด แลวแตกรณี 
หรือใชสัญญามาตรฐานตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และตองมีอายุสัญญาไมเกิน 90 วัน  

ทั้งนี้ ใหบริษัทจัดการจัดทำและจัดสงรายงานการกูยืมเงินหรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนตาม
หลักเกณฑ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

20.3  ความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflicts of Interest)  

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนรายใด หรือบริษัทในกลุม หรือบริษัทในเครือ หรือพนักงานหรือเจาหนาที่ หรือ
ลูกจางของผูถือหนวยลงทุน หรือบริษัทที่กลาวถึงขางตน ที่มีสวนในการชวยบริหารจัดการกองทุนรวม
โดยตรง โดยเปนคณะกรรมการการลงทุน หรือที่ปรึกษาอื่นใดที่เกี่ยวของกับการลงทุนรายหลักทรัพย เกิด
กรณีความขัดแยงทางผลประโยชน บุคคลเหลานั้นจะตองดำเนินการแกไขหรือชี้แจงใหชัดเจนในเรื่องความ
ขัดแยงทางผลประโยชน ตามที่คณะกรรมการการลงทุนมีมติใหดำเนินการและเปนไปตามกฎ ก.ล.ต. ที่
เกี่ยวของ  

20.4  คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ  

คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ แตงตั้งโดยกระทรวงการคลัง คณะกรรมการกำกับ
การดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ มีจำนวนทั้งสิ้น 7 คน และกรรมการอิสระ จำนวนไมเกิน 3 คน  

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ  

คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ ในการกำกับการ
บริหารจัดการกองทุนรวมและการดำเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวของกับกระทรวงการคลัง ซึ่งรวมถึง  

(1)  กำหนดกรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมในเชิงกวางตามนโยบายการลงทุน 3 ประเภทที่ระบุ
ไวในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน เพื่อการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการการลงทุน บริษัท
จัดการ และบริษัทจัดการยอย  

(2)  กำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขในการดำเนินการเสนอขายหนวยลงทุนประเภท ก. และ 
หนวยลงทุนประเภท ข. ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายการจายผลตอบแทน การขายคืนหนวยลงทุน 
และหลักเกณฑและเงื่อนไขการจายเงินปนผล เพื่อมอบหมายใหบริษัทจัดการดำเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป  

(3)  พิจารณาการลงทุน การบริหารจัดการหลักทรัพย และการใชสิทธิของกระทรวงการคลังตามที่
กำหนดในหนังสือช้ีชวนเพ่ือเสนอกระทรวงการคลังพิจารณา  

(4)  พิจารณาเกี่ยวกับการแกไข ปรับปรุงรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม เพื่อใหการบริหาร
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จัดการกองทุนรวมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามกรอบหลักการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 
เพ่ือมอบหมายใหบริษัทจัดการดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป  

(5)  พิจารณาแตงต้ังเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการตามความเหมาะสม  

(6)  กำหนดกรอบในการพิจารณาแตงตั้งเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการยอย เพื่อใหบริษัทจัดการพิจารณา
แตงต้ังเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  

(7)  พิจารณาผลการประเมินการปฎิบัติหนาที่ของบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยอย  

(8)  พิจารณากำหนดคาธรรมเนียม คาใชจาย ตามขอ 15  

(9)  มีสิทธิไดรับคาตอบแทน และ/หรือ เบี้ยประชุมตามที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยใหถือวาเปน
คาใชจายของกองทุนรวม  

(10)  การปฏิบัติงานอื่นๆ เกี่ยวกับกองทุนรวม ตามที่กระทรวงการคลังมอบหมาย เพื่อใหการบริหาร
กองทุนรวมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามกรอบหลักการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ทั้งน้ี 
ใหรวมถึงสิทธิ หนาที่และความรับผิดชอบที่อาจมีการแกไขเพ่ิมเติมในอนาคต  

20.5  คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee)  

คณะกรรมการการลงทุนแตงตั้งโดยกองทุนรวมโดยบริษัทจัดการ เพื่อกำหนดกรอบนโยบายการลงทุนของ
กองทุนรวมในภาพกวาง รวมทั้งติดตามและประเมินผลการลงทุนของกองทุนรวม คณะกรรมการการลงทุนมี
จำนวนรวมทั้งสิ้น 7 คน ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่เปนผูแทนของกระทรวงการคลัง 3 คน ผูแทนจากบริษัท
จัดการ 2 คน และกรรมการอิสระ 2 คนที่แตงต้ังโดยคำแนะนำของกระทรวงการคลัง  

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุน  

คณะกรรมการการลงทุนใหมีหนาที ่กำหนดกรอบการลงทุนตามนโยบายการลงทุน 3 ประเภทตามที่
คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษและหนังสือชี้ชวนกำหนด ใหแก บริษัทจัดการและ
บริษัทจัดการยอย ซึ่งรวมถึง  

(1)  กำหนดกรอบนโยบายการลงทุน อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยแตละประเภท นโยบายการ
บริหารอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยงและสภาพคลอง ตามคำแนะนำของบริษัทจัดการ และ/หรือ 
บริษัทจัดการยอย  

(2)  วางแผนกลยุทธการลงทุนใหเปนไปตามกรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนดไวและสอดคลองกับภาวะ
เศรษฐกิจ สภาวการณตลาดเงินและตลาดทุนในแตละชวงเวลา ตามคำแนะนำของบริษัทจัดการ 
และ/หรือ บริษัทจัดการยอย  

(3)  พิจารณาใหความเห็นแกบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยอย เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยอื่นที่ 
บริษัทจัดการ และ/หรือ บริษัทจัดการยอย เปนผู พิจารณาคัดเลือกตามกรอบนโยบายของ
คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ  

(4)  ใหคำแนะนำเกี่ยวกับอัตราการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนในแตละงวด ใหสอดคลองกับ
นโยบายการจายเงินปนผลที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ  

(5)  จัดใหมีการประชุมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง  

(6)  ติดตามและประเมินผลการลงทุนของกองทุนรวม  
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(7)  มีสิทธิไดรับเบ้ียประชุมตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยใหถือวาเปนคาใชจายของกองทุนรวม  

ทั้งน้ี คณะกรรมการการลงทุนไมมีอำนาจตัดสินใจการลงทุน โดยบริษัทจัดการเปนผูมีอำนาจในการตัดสินใจ
ดำเนินการตาง ๆ  

20.6  สำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ  

สำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ จัดตั้งโดยกระทรวงการคลัง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 
2546 โดยใหเปนหนวยงานที่มิใชสวนราชการและใหอยูภายใตการดูแลของกระทรวงการคลัง  

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ  

(1)  ศึกษาและนำเสนอกรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมในเชิงกวางตอคณะกรรมการกำกับการ
ดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ  

(2)  ศึกษาและนำเสนอหลักเกณฑและเงื่อนไขในการดำเนินการเสนอขายหนวยลงทุนประเภท ก. และ 
หนวยลงทุนประเภท ข. ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายการจายผลตอบแทน การขายคืนหนวยลงทุน 
นโยบายการจายเงินปนผลตอคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ  

(3)  ศึกษาและนำเสนอการแตงตั้งเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการตามความเหมาะสมตอคณะกรรมการกำกับ
การดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ โดยอาจพิจารณาแตงตั้งที่ปรึกษาเพื่อใหขอเสนอแนะในการ
ดำเนินการดังกลาว โดยใหบริษัทจัดการเปนผูดำเนินการจัดจาง  

(4)  ศึกษาและนำเสนอกำหนดกรอบในการพิจารณาแตงตั้งเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการยอยของบริษัท
จัดการตอคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ  

(5)  ศึกษาและนำเสนอผลการประเมินการปฎิบัติหนาที่ของบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยอยตอ
คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ  

(6)  ศึกษาและนำเสนอการกำหนดคาธรรมเนียมการจัดการของบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยอยตอ
คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ  

(7)  จัดทำงบประมาณและคาใชจายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษเสนอตอ
คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ โดยงบประมาณและคาใชจายดังกลาวถือ
เปนคาใชจายของกองทุนรวม  

(8)  จัดทำบัญชีรายรับรายจาย และผลการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษในปที่ผานมา
เสนอตอคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษและกระทรวงการคลัง  

(9)  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนรวม  

20.7  บริษัทจัดการยอย  

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการยอย  

(1)  ไดรับคาตอบแทนในการบริหารจัดการกองทุนรวม เฉพาะสวนที่ไดรับการจัดสรรใหบริหารจัดการ 
ตามสัญญาแตงตั้งบริษัทจัดการยอย ดังรายละเอียดในเกี่ยวกับเรื่อง คาธรรมเนียมและคาใชจายที่
เรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม  

 

(2)  บอกเลิกสัญญาแตงต้ังบริษัทจัดการยอย ตามเง่ือนไขที่กำหนดไวในสัญญาดังกลาว  
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(3)  นำเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินตางๆ และซื้อขายจำหนาย สั ่งโอน 
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามที่บริษัทจัดการยอยเห็นสมควร โดย
ลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนของคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ 
ตามนโยบายของคณะกรรมการการลงทุน กฎ ก.ล.ต. และตามวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน
ของโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(4)  ละเวนไมตองปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานของกองทุนรวมวายุภักษ 
คณะกรรมการการลงทุนหรือมติของผูถือหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการยอยมีเหตุผลอันสมควรเชื่อวา
มติดังกลาวฝาฝนกฎ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ  

(5)  ดูแลใหมีการตัดสินใจลงทุนที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎ 
ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ (4) จัดทำรายงานผลการจัดการการลงทุนของกองทุนรวม 
เฉพาะสวนที่ไดรับการจัดสรรใหจัดการ และจัดสงใหบริษัทจัดการ ตามรายละเอียดที่บริษัทจัดการ
ไดตกลงกับบริษัทจัดการยอย  

ดำเนินการอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการบริหารกองทุนรวม เปนไปดวยความเรียบรอยตามกฎ 
ก.ล.ต. และบรรลุวัตถุประสงคและหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม รวมทั้งตามสัญญาแตงตั้งบริษัทจัดการยอย
ของกองทุนรวมสัญญาแตงต้ังบริษัทจัดการยอย  

20.8  ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอสิทธิประโยชนของกองทุนรวม จากการที่บริษัทจัดการสามารถมอบหมายให
คณะกรรมการการลงทุน มีสิทธิที ่จะแตงตั ้งผู แทนของกระทรวงการคลังเขาไปเปนกรรมการบริหาร  
และ/หรือ กรรมการ และ/หรือ ที่ปรึกษาของบริษัทหรือองคกรที่กระทรวงการคลังเคยถือหุนอยูเดิม  

กรณีเปนบริษัทหรือองคกรที ่กระทรวงการคลังเคยถือหุนอยูเดิม บริษัทจัดการสามารถมอบหมายให
คณะกรรมการการลงทุนมีสิทธิที่จะแตงตั้งผูแทนของกระทรวงการคลังเขาไปเปนกรรมการบริหาร และ/หรือ 
กรรมการ และ/หรือ ที่ปรึกษาของบริษัทหรือองคกรนั้นๆ ทั้งนี้ การมอบหมายการใชสิทธิดังกลาวอาจมี
ผลกระทบตอสิทธิประโยชนของกองทุนรวม เนื่องจากการใชสิทธิออกเสียงของกระทรวงการคลังในฐานะ
ผูแทนของกองทุนรวม ยอมคำนึงถึงนโยบายของรัฐบาลเปนสำคัญนอกเหนือจากผลประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุน ซึ่งอาจจะสงผลใหผูถือหนวยลงทุนไมไดรับผลประโยชนสูงสุด  

20.9  หากผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของ
กองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินดังกลาว เวนแตเปนกรณีกองทุนรวมที่มี
การแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียง
ของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจำนวนที่ถืออยู  

20.10  ขอกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตางประเทศในลักษณะเดียวกัน  
ในป พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายที่เรียกวา Foreign Account Tax Compliance Act 
(ซึ ่งตอไปจะเรียกวา FATCA) โดยมีผลบังคับใชวันที ่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกลาว
กำหนดใหสถาบันการเงินที่ไมใชสัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution 
หรือ FFI) รายงานขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยูในบังคับตองเสียภาษีใหกับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่ง
รวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผูซึ่งมีถิ่นที่อยูถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซึ่งมีถิ่นที่อยูทาง
ภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปดหรือมีไวกับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎดวยวาในปจจุบันมีรัฐบาลในหลาย
ประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีขอกำหนดและหลักเกณฑในลักษณะที่คลายคลึงกับ FATCA (ซึ่ง
ตอไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกลาววา “กฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ”)  
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กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือวาเปน FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดใหตองเขาผูกพันตนกับ
หนวยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหนาที่ตองรายงานขอมูลและธุรกรรมทางการเงินของ
บุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑที่ FATCA กำหนด หนาที่ในการตรวจสอบขอมูล
ลูกคาเพื่อหาความสัมพันธของลูกคากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหนาที่ในการกำหนดใหลูกคาบาง
ประเภทตองจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑของ FATCA เปนตน  

ภายใตขอกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไมเขาผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑของ FATCA 
(กลาวคือ มีสถานะเปน Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมน้ัน
จะไดรับผลกระทบที่สำคัญในสองกรณี คือ  

(1)  ตองถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะไดรับจากรายได ผลประโยชนหรือเงินจากการ
ขายทรัพยสินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มตนตั้งแตวันที่ 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เปนตนไป และเงินลงทุนทางออมในทรัพยสินทางการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มตนตั้งแตป พ.ศ. 2560 เปนตนไป โดย FATCA กำหนดใหสถาบันการเงิน
ของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เขารวมผูกพันตนตามขอกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึง
ธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผูรับฝากทรัพยสิน ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน
หนวยลงทุน) มีหนาที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จายดังกลาวกอนชำระใหกับกองทุนรวมที่เปน NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและตางประเทศรวมทั้งผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝาก
ทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน ที่เขารวมผูกพันตามขอกำหนดของ 
FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับ
กองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ ่งอาจทำใหกองทุนรวมไมสามารถดำเนินการลงทุนตอไปได  
และ/หรือ ดำเนินการลงทุนไดอยางไมมีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำใหผูถือหนวยลงทุนไมสามารถ
ทำรายการผานทางผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดอีกตอไป  

เพื่อมิใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเปนการรักษาประโยชน
ของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขาผูกพันตนเพื่อปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑและขอกำหนดของกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ และเพื่อใหบริษัทจัดการและกองทุนรวม
สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใตขอกำหนดและหลักเกณฑของกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของได 
บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผูที่เกี่ยวของกับการปฎิบัติงานของกองทุน เชน ผูดูแลผลประโยชน 
ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังน้ี  

(1)  รองขอใหผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเปนบุคคลตามที่
กฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของกำหนด) ใหคำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการ
นำสงขอมูล (เชน ชื่อ ที่อยู เลขประจำตัวผูเสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลคาหนวยลงทุน
คงเหลือ จำนวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนหรือเงนิปนผลที่ไดรับ เปนตน) ที่มีอยูในบัญชีทั้งหมดของ
ผูถือหนวยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ใหกับหนวยงานของรัฐทั้งในและตางประเทศ ตามขอกำหนด
ของกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ  

(2)  รองขอใหผูถือหนวยลงทุนนำสงขอมูล เอกสาร และ/หรือ คำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพสิูจน
ทราบความเกี่ยวของกับประเทศสหรัฐอเมริกา เชน หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกัน
หรือการใหขอมูลตามหัวขอที ่กำหนดไวในแบบฟอรมของหนวยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือการแจงปรับปรุงขอมูลเมื่อขอมูลที่เคยใหไวมีการเปลี่ยนแปลง เปนตน รวมถึง
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นำสงหลักฐานเพ่ือยืนยันการเขารวมใน FATCA หรือกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ (ในกรณีที่เปน
ลูกคาสถาบันการเงิน) ทั้งน้ี เปนไปตามหลักเกณฑและขอกำหนดของกฎหมายดังกลาว  

(3)  ดำเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ  

เพื่อเปนการปองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อใหกองทุน
หรือผู ถ ือหนวยลงทุนโดยรวมไดรับประโยชนเพิ ่มขึ ้นหากมีการดำเนินการที ่สอดคลองกับกฎหมาย
ตางประเทศที่เกี่ยวของขางตน ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไมแสดงเจตนาตอบรับ
ภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางดังตอไปนี้ตามความจำเปนและความเหมาะสม โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวรับทราบการ
ดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจงน้ีแลว และ/หรือ ไดดำเนินการตามขอตกลงที่ไดระบุไวในคำขอเปดบัญชี  

(1)  ไมรับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว  

(2)  ระงับหรือหยุดใหบริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน
ดังกลาว  

(3)  ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จายจากรายไดเงินลงทุน เงินปนผล และ/หรือ เงินที่ชำระคาขายคืนหนวย
ลงทุนของผูถือหนวยลงทุนรายนั้นได เพื ่อใหสอดคลองกับเกณฑและขอกำหนดของกฎหมาย
ตางประเทศที่เกี่ยวของ ทั้งน้ี ตองไมขัดกับกฎหมายของประเทศไทย  

(4)  ดำเนินการอื่นใดอันเปนการปองกันหรือลดผลกระทบ หรือทำใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุน
โดยรวมไดรับประโยชนเพ่ิมขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ
ขางตน  

การดำเนินการดังกลาวถือเปนความจำเปน และเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนโดยรวม เพราะเปนการกระทำ
เพื่อหลีกเลี่ยงมิใหบริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไมสอดคลองขอบังคับของ FATCA และกฎหมาย
ตางประเทศที่เกี่ยวของอันจะทำใหกองทุนอาจตองถูกหัก ณ ที่จาย หรือถูกปดบัญชีธนาคารตามที่กลาวแลวขางตน 
ซึ ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู ถือหนวยลงทุนที ่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (หรือเปนบุคคลตามที่กฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของกำหนด) เทาน้ัน  

ทั้งน้ี ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแกไขเพ่ิมเติมขอกำหนดเพ่ือรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการไดสงวนสิทธิไว
ขางตน บริษัทจัดการ (รวมถึงผูที่เกี่ยวของ) จะดำเนินการตามขอกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำสง
ขอมูลของผูถือหนวยลงทุนไปยังหนวยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไมจำเปนตองรองขอตอผูถือ
หนวยลงทุน  

21. การดำเนนิการกรณบีรษิัทจัดการไมสามารถดำรงเงนิกองทุนไดตามที่ประกาศกำหนด :  

เปนไปตามประกาศ  

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

เปนไปตามประกาศ  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดย
อาศัยอำนาจแหงกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ ในกรณีที่ขอกำหนดในโครงการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไดดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ
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คำสั่งน้ัน ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุนรวมไดปฏิบัติใหเปนไปตามโครงการแลว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
ผูดูแลผลประโยชนมีอำนาจลงนามในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลง
นามในขอผูกพันของผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงต้ังโดยชอบ ใหถือวาผูกพันผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง 

การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี้ ไมวาในทอดใดๆ ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกำหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที ่ผานการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผานการแกไขเพิ ่มเติมตามมาตรา 129 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม ถือเปนสวนหน่ึงของขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 



 

 

 

หนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม 

กองทุนรวมวายุภักษ หน่ึง 

สวนท่ี 2: ขอผูกพัน 
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1. บริษัทจัดการ :  

ช่ือ :  บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)  

ที่อยู (ภาษาไทย) :  

เลขที่ 199 อาคารคอลัมนทาวเวอร ชั้น G และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
10110 โทรศัพท 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100, 0-2649-2111  

บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท 
0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430  

ที่อยู (ภาษาอังกฤษ) :  

MFC Asset Management Public Company Limited  
199 Column Tower, Ground Floor & 21-23 Floor, Ratchadaphisek Road, Klongtoey District  
Bangkok 10110  
Tel : +66-2649-2000 Fax: +66-2649-2100, 2649-2111  

Krungthai Asset Management Public Company Limited  
1 Empire Tower, 32nd Fl., South Sathorn Rd., Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand  
Tel : +66-2686-6100 Fax : +66-2670-0430  

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :  

บริษัทจัดการมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการกองทุนรวม ซึ่งรวมถึง  

1  การบริหารกองทุนรวม  

(1)  จัดการกองทุนรวม ใหเปนไปตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม ที่ไดรับอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการอยางเครงครัด  

(2)  นำเงินของกองทุนรวม ไปลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินตางๆ และซื้อขายจำหนาย สั่งโอน 
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุน
ตามกรอบนโยบายการลงทุนของคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ ตาม
นโยบายของคณะกรรมการการลงทุน หลักเกณฑของกฎ ก.ล.ต. และตามวัตถุประสงคและนโยบาย
การลงทุนของโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3)  เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนของกิจการที่กองทุนรวมวายุภักษหน่ึง ถือหุน
อยู เพ่ือรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน  

(4)  เปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการกองทุนรวม เรื่อง “การแกไขเพิ่มเติม
โครงการหรือการแกไขวิธีการจัดการกองทุนรวม”  

(5)  ดำเนินการเพ่ิมจำนวนเงินทุนโครงการของกองทุนรวม ตามวิธีการที่กฎ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

(6)  ดำเนินการเพ่ิมหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลว หรือยกเลิกจำนวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืน ในวันทำการ
ถัดจากวันที่ซื้อขายหนวยลงทุนจำนวนน้ัน แลวแตกรณี  
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(7)  สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุน ตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม  

(8)  ดำเนินการทวงถาม ฟองรองและบังคับคดี หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชนตาง 
ๆ ของผูถือหนวยลงทุน ในกรณีที่บุคคลใดๆ รอนสิทธิของผูถือหนวยลงทุน หรือกอใหเกิดความ
เสียหายแกกองทุนรวม [หรือดำเนินการอื่นใดแทนกองทุนกับผูออกหลักทรัพยที่กองทุนลงทุนหรือมี
ไว เพื่อใหไดรับการชำระหนี้หรือไดมาซึ่งสิทธิในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่กองทุนพึงจะไดจากการ
ลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยดังกลาว]  

(9)  กำกับดูแลบริษัทจัดการยอยใหเปนไปตาม นโยบายของคณะกรรมการการลงทุน กรอบนโยบายการ
ลงทุนของคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ หลักเกณฑของกฎ ก.ล.ต. 
วัตถุประสงคนโยบายการลงทุนของโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตามขอกำหนดอ่ืนใดที่ตกลงกัน  

(10)  กำกับดูแลคณะที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษาเทคนิค ใหเปนไปตามขอบเขตการดำเนินงาน หลักเกณฑ 
และเง่ือนไข ที่ตกลงกัน  

(11)  ละเวนไมตองปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานของกองทุนรวมวายุภักษ 
คณะกรรมการการลงทุนหรือมติของผูถือหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการมีเหตุผลอันสมควรเชื่อวามติ
ดังกลาวฝาฝนกฎ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ  

(12)  ดูแลใหมีการตัดสินใจลงทุนที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและกฎ 
ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ  

2  การรับและการจายเงินของกองทุนรวม  

(1)  จัดทำการรับและการจายคาธรรมเนียม คาใชจาย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและใหแกผูถือหนวย
ลงทุนและกองทุนรวม ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดการกองทุนรวม ที่กำหนดไวใน เรื่อง 
“คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม”  

(2)  ไดร ับคาตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และคาธรรมเนียมอื ่นๆ ตามที ่กำหนดใน เรื ่อง 
“คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม”  

(3)  จัดการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด และการรับเงินปนผล
และผลประโยชนอ่ืนใดจากการลงทุนในขอ 3  

3  การแตงต้ังหรือเปลี่ยนแปลงบุคคลที่เกี่ยวของเพ่ือการจัดการกองทุนรวม  

(1)  จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎ ก.ล.ต. วาดวยคุณสมบัติของผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม และแตงต้ัง
ผูดูแลผลประโยชน  

(2)  จัดใหมีผูสอบบัญชีของกองทุนรวม ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามโดยถือตามกฎ ก.ล.ต. วา
ดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพยและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย หรือมี
อำนาจในการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีของกองทุนรวม และแตงต้ังผูดูแลผลประโยชน  

(3)  จัดใหมีผูชำระบัญชีของกองทุนรวม ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กอน เมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวม  
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(4)  แตงตั้งผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน ภายใตกฎ ก.ล.ต. กำหนด ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร  

(5)  แตงต้ังนายทะเบียนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  

(6)  แตงตั้งหรือเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษาของโครงการจัดการกองทุนรวม เชน ที่ปรึกษา
ทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาเทคนิค หรือที่ปรึกษาอ่ืนๆ ในดานตางๆ (ถามี) ตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร เพ่ือใหการบริหารจัดการกองทุนรวม เปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุนรวม  

(7)  แตงตั้งหรือเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการยอย (ถามี) ตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการกำกับการ
ดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษกำหนด  

(8)  แตงตั้งทนายความ เพื่อติดตามทวงถาม และดำเนินคดี รวมทั้งดำเนินการใดๆ เพื่อรับชำระหนี้หรือ
เพ่ือปกปองสิทธิประโยชนอ่ืนใดของกองทุนรวม ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  

(9)  แตงต้ังที่ปรึกษาเพ่ือใหขอเสนอแนะในการดำเนินการของสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ  

(10)  แตงต้ังหรือเปลี่ยนแปลงผูจัดจำหนายหนวยลงทุน และ/หรือ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน และ/หรือ ตัวแทนจำหนายหนวยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เมื่อมีการเสนอขาย
หนวยลงทุน  

4  การดำเนินการอ่ืนๆ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎ ก.ล.ต. กำหนด  

(1)  จัดใหมีการฝากทรัพยสินของกองทุนรวมวายุภักษหน่ึง ไวกับผูดูแลผลประโยชน  

(2)  จัดใหมีการเก็บรักษาไวซึ่งสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน  

(3)  จัดทำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวม  

(4)  จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม เปนรายวัน และจัดสงใหผูดูแล
ผลประโยชนภายในสิ้นวันทำการนั้น เวนแตสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะอนุมัติใหดำเนินการ
เปนอยางอ่ืน  

(5)  จัดทำรายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวม เปนรายสัปดาห และจัดสงใหผูดูแลผลประโยชน เวน
แตสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะอนุมัติใหดำเนินการเปนอยางอ่ืน  

(6)  จัดทำรายงานอัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยที่มีมูลคาเกินอัตราสวนที่กำหนด ในกรณีที่มิไดเกิด
จากการลงทุน หรือไดหลักทรัพยมาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

(7)  จัดทำและจัดสงรายงานตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด 

(8)  จัดทำหนังสือชี้ชวนใหมทุกรอบปบัญชี เพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้นปบัญชี และจัดสง
ใหสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับต้ังแตวันถัดจากวันสิ้นปบัญชี รวมทั้งจัดสงและ
ดำเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจัดสงหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ
พรอมกับใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูสนใจลงทุน และจัดใหมีหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไวที่
ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุนที ่ใชในการซื ้อขายหนวยลงทุน เพื ่อประโยชนในการแจกจายแกผู สนใจลงทุนได
ตลอดเวลาที่เสนอขายหนวยลงทุน  
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(9)  จัดสงและดำเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจัดสงหนังสือชี้ชวนสวนสรุป
ขอมูลสำคัญที่ผูลงทุนควรทราบ พรอมใบสั่งซื้อหนวยลงทุนใหผูที่สนใจจะลงทุน และจัดใหมีหนังสือ
ช้ีชวนสวนขอมูลโครงการไว ณ ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดตอทุกแหงของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

(10)  แจงการแกไขเพิ่มเติมขอมูลที่ไดจดทะเบียนไวแลว กรณีอื่นนอกจากการจดทะเบียนเพิ่มจำนวน
เงินทุนโครงการ และการแกไขเพิ่มเติมจำนวนและมูลคาหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของ
กองทุน ใหสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทำการนับแต วันที่ไดแกไขเพิ่มเติม
น้ัน  

(11)  ชี้แจงและดำเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนชี้แจงขอมูลใหผูถือหนวยลงทุน
หรือผูที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณที่มีผลกระทบ
อยางมีนัยสำคัญตอสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือตอการตัดสินใจในการลงทุน หรือตอ
การเปลี่ยนแปลงในราคาของหนวยลงทุนของกองทุนรวม  

(12)  คำนวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อ
คืนหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  

(13)  ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหถึงซึ่งวัตถุประสงคของกองทุนรวม และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุน  

(14)  ชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจำนวนเงินที่รวบรวมไดตามรายละเอียดที่ระบุในขอ 
"การรับซื้อคืนหนวยลงทุน" และ "การชำระคารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพย หรือ
ทรัพยสินอ่ืนแทนเงิน"  

(15)  เลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคำสั่งขายคืนหนวย
ลงทุนของกองทุนตามเง่ือนไขที่ระบุในขอ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน"  

(16)  ยกเลิกกองทุนรวม ตามเง่ือนไขที่กำหนดไวในขอ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”  

(17)  ดำเนินการติดตามทวงถาม ดำเนินคดีหรือดำเนินการใดๆ เพื่อการรับชำระหนี้หรือปกปองสิทธิ
ประโยชนอ่ืน ๆ ของกองทุนรวม  

(18)  ปฏิบัติหนาที่ และความรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน 
และสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. กำหนดใหเปนหนาที่ของบริษัทจัดการ  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามขอผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแหงกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ ในกรณีที่
ขอกำหนดในขอผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่ง
ดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนไดดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ใหถือวาบริษัท
จัดการกองทุนไดปฏิบัติใหเปนไปตามขอผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแลว  

เง่ือนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :  

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อแตงตั้งหรือถอดถอนบริษัทจัดการ ดวยมติซึ่งเปนไปตามกฎ ก.ล.ต. และขอ 19 เรื่อง 
"การขอมติของผูถือหนวยลงทุน และวิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ" ของโครงการ
จัดการกองทุนรวม  
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ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไมวาโดยคำสั่งของสำนักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมตองดำเนินการตามที่จำเปนเพ่ือใหบริษัทจัดการ
กองทุนรวมรายใหมเขาทำหนาที่ตอไปได ซึ่งรวมถึงการสงมอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหแกบริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม  

2. ผูดูแลผลประโยชน :  

ช่ือ :  ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู :  อาคารธนาคารกสิกรไทย สำนักพหลโยธิน ช้ัน 11  

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ 10400  
โทรศัพท 0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7  

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :  

1  สิทธิของผูดูแลผลประโยชน  

(1)  ไดรับคาธรรมเนียมจากกองทุนรวม สำหรับการทำหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามสัญญาแตงต้ัง
ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม  

(2)  บอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในสัญญาดังกลาว 
โดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

2  หนาที่และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน  

(1)  ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบซึ่งไดระบุไวในหัวขอ "บริษัทจัดการ"  

(2)  ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามมาตรา 125 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม โดยเครงครัด  

(3)  รับฝาก ดูแล และเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพยสินของกองทุนรวม ออกจาก
ทรัพยสินของผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งดูแลใหการเบิกจายทรัพยสินของกองทุนรวม เปนไป
ตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม จนกวาผูชำระบัญชีจะดำเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุน
รวม กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เปนที่เรียบรอย  

(4)  ดำเนินการรับมอบ สงมอบ จำหนายจายโอน และแปลงสภาพหลักทรัพยตางๆ ซึ่งเปนทรัพยสินของ
กองทุนรวม ตามคำสั่งของบริษัทจัดการ เมื่อเห็นวามีหลักฐานถูกตองแลว ตลอดจนรับชำระราคาคา
หลักทรัพยดังกลาว  

(5)  รับรองความถูกตองในการคำนวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนและ
จำนวนหนวยลงทุน ที่บริษัทจัดการไดคำนวณไวแลวตามหัวขอ “วิธีการคำนวณกำหนดเวลาในการ
คำนวณ การประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อ
คืนหนวยลงทุน หลักเกณฑและวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลคา/ราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง”  

(6)  รับรองความถูกตองในการคำนวณจำนวนหนวยลงทุนจากการจองซื้อหนวยลงทุนของผูจองซื้อ หรือ
หนวยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหนวยลงทุนแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามจำนวนเงินที่บริษัทจัดการ
โอนเขาบัญชีของกองทุนรวม และจำนวนหนวยลงทุนที่ยกเลิกจากการขายคืนของผูถือหนวยลงทุน
ในแตละวันทำการซื้อขายหนวยลงทุน ตามคำสั่งของบริษัทจัดการ  

(7)  จายเงินอันเปนคาใชจายตางๆ ของกองทุนรวม ตามคำสั่งของบริษัทจัดการ  
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(8)  จายเงินปนผลเปนยอดรวมตามคำสั่งของบริษัทจัดการ เพื่อใหนายทะเบียนดำเนินการสงใหผูถือ
หนวยลงทุน  

(9)  จัดทำรายงานดังตอไปน้ี เปนลายลักษณอักษรสงใหบริษัทจัดการ  

(ก)  รายงานถึงผลการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทจัดการเกี ่ยวกับการรับและจำหนาย
หลักทรัพย ดอกเบ้ียและอ่ืนๆ  

(ข)  จัดทำบัญชี และรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนรวม ที่รับฝากไว  

(ค)  จัดทำบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุนวายุภักษ หน่ึง  

(ง)  รายงานเปนรายเดือนเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทของหลักทรัพย 
และตามสถานภาพของหลกัทรัพยพรอมคำนวณดอกเบ้ียคางรับ (ถามี)  

(จ)  รายงานรายละเอียดเจาหนี้คาซื้อหลักทรัพยและลูกหนี้คาขายหลักทรัพยเปนรายเดือน (ถา
มี)  

(ฉ)  รายงานผลกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเปนรายเดือน  

(ช)  รายงานเงินปนผลคางรับของกองทุนรวม  

(10)  แสดงความเห็นของผูดูแลผลประโยชน เกี่ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 
เดือนแรกของรอบปบัญชี และรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุน เพื่อแจงแกผูถือหนวยลงทุนและ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 2 เดือนนับตั้งแตวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของรอบปบัญชี และภายใน 3 เดือนนับต้ังแตวันสิ้นปบัญชีของกองทุน  

(11)  จัดทำรายงานโดยละเอียดเสนอตอสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำ
การหรืองดเวนกระทำการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือไมปฏิบัติตามหนาที่ความ
รับผิดชอบที่ระบุไวในหัวขอ “สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” และสงใหแก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับตั้งแตวันที่ผู ดูแลผลประโยชนรู ถึงเหตุการณ
ดังกลาว  

(12)  ชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนเปนยอดรวมใหแกบริษัทจัดการเพื่อชำระใหแกผูขายคืนหนวยลงทุน
ตามคำสั่งของบริษัทจัดการ และ/หรือ ชำระผลประโยชนหรือทรัพยสินอื่นๆ ของกองทุนตามคำสั่ง
ของบริษัทจัดการ  

(13)  รับเงินคาซื้อหนวยลงทุนของผูลงทุนจากบริษัทจัดการเพ่ือเขาบัญชีของกองทุน  

(14)  พิจารณาใหความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน
คืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุน กรณีไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย
คืนหนวยลงทุน กรณีการชำระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน และ
กรณีราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง  

(15)  พิจารณาใหความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชำระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นแทนการชำระหนี้ตาม
ตราสารแหงหน้ีตามวิธีที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกำหนด  
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(16)  แจงใหบริษัทจัดการทราบในกรณีที่บริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศหลักเกณฑที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกลาว  

(17)  ดำเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตน หรือฟองรองเรียกคาสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือ หนวยลงทุนทั้งหมด หรือเมื่อ
ไดรับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำหรับคาใชจายในการฟองรองบังคับคดีเพ่ือ
ประโยชนของผูถือหนวยลงทุนใหเรียกรองจากทรัพยสินของกองทุนรวม  

(18)  ดูแลตรวจสอบใหผูชำระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 และประกาศที่ออกตามความในมาตรานี้ ใน
กรณีที่ผูชำระบัญชีกระทำการหรืองดเวนกระทำการตามมาตรา 130 และประกาศที่ออกตามความ
ในมาตรานี้ ใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมรายงานใหสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 
และรับฝากทรัพยสินของกองทุนรวม จนกวาจะจดทะเบียนเลิกกองทุน  

(19)  ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ไดมีการตกลงกับผูถือหนวยลงทุน และ/หรือกำหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแล
ผลประโยชน ทั้งนี้ ตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(20)  ใหความเห็นชอบในการดำเนินการของบริษัทจัดการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดใหเปนหนาที่ของผูดูแลผลประโยชน  

(21)  ปฏิบัติหนาที่อื ่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนดใหเปนหนาที่ของผูดูแลผลประโยชน  

(22)  ผูดูแลผลประโยชนจะรับผิดชอบตอความเสียหายโดยตรง ซึ่งพิสูจนไดชัดเจนวาเกิดขึ้นจากความ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือการไมกระทำตามหนาที่ โดยเจตนาทุจริตของผูดูแลผลประโยชน 
พนักงาน ลูกจาง บริวารหรือบุคคลอ่ืนใดที่ทำงานใหแกผูดูแลผลประโยชน  

ผูดูแลผลประโยชนมีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนของกองทุน
รวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนาที่ดูแลรักษาประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน ผูดูแลผลประโยชนรายเดิมมีหนาที่ดำเนินการตามที่จำเปน
เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรายใหมสามารถปฏิบัติหนาที่ตอไปได ซึ่งการดำเนินการดังกลาวรวมถึงการลงลายมือชื่อใน
หนังสือเพื่อรับรองความถูกตองและครบถวนของสิ่งที่สงมอบใหผูดูแลผลประโยชนรายใหมหากมีการเปลี่ยนแปลง
ผูดูแลผลประโยชน 

ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนกระทำการ งดเวนกระทำการ หรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ ในการดูแลรักษาประโยชนของ
ผูถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนอาจใชสิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในการฟองรองบังคับคดีกับผูดูแลผลประโยชนเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุน 
ทั้งปวงได 

ผูดูแลผลประโยชนตองไมกระทำการอันเปนการขัดกับผลประโยชนของกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุน ไมวาการ
กระทำนั้นจะเปนไปเพื่อประโยชนของผูดูแลผลประโยชนเองหรือประโยชนของผูอื่น เวนแตเปนการเรียกคาตอบแทน
ในการทำหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชน หรือเปนการดำเนินการในลักษณะที่เปนธรรมและไดเปดเผยขอมูลใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบกอนอยางเพียงพอแลว โดยผูถือหนวยลงทุนที่ไดทราบขอมูลดังกลาวมิไดแสดงการคัดคาน 

ในกรณีที่การดำเนินการใดตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมดำเนินการขอมติ ให
ผูดูแลผลประโยชนมีอำนาจดำเนินการตามที่จำเปนเพ่ือขอมติของผูถือหนวยลงทุนได  
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เง่ือนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน :  

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนเมื ่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน  

(1)  เมื่อบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่งมีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแล
ผลประโยชน โดยบอกกลาวใหอีกฝายหน่ึงทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 90 วัน  

(2)  เมื่อบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ตกลงไว 
ผูดูแลผลประโยชนหรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน โดยบอกกลาวใหอีกฝาย
หน่ึงทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน  

(3)  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื ่อนไขในการจัดการโครงการหรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลงประกาศ คำสั่ง 
ระเบียบและขอบังคับที่เกี ่ยวของ หรือกรณีอื่นใด อันจะมีผลใหบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนไม
สามารถตกลงที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับประกาศ คำสั่ง ระเบียบและขอบังคับดังกลาว เน่ืองจาก
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลใหเปนการเพิ่มภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชน และผูดูแลผลประโยชนไม
ประสงคจะรับหนาที่ดังกลาวตอไป ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนได โดย
บอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 90 วัน  

(4)  ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามประกาศวาดวยคุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชน
ของกองทุนรวม และประกาศวาดวยการขึ้นทะเบียนรายชื่อผูมีคุณสมบัติในการเปนผูดูแลผลประโยชนของ
กองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการใหผูดูแลผลประโยชนจัดการแกไขใหถูกตองภายใน 15 วัน นับตั้งแต
วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เวนแตสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเปนอยางอื่น และบริษัทจัดการจะแจงการแกไขดังกลาวให
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่แกไขเสร็จสิ้น ในกรณีที่
ผู ดูแลผลประโยชนมิไดทำการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะดำเนินการขอ
อนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนตอสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันถัดจาก
วันที่ครบกำหนดเวลาใหแกไขเมื่อไดรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว บริษัทจัดการจะ
แตงตั้งผูดูแลผลประโยชนรายใหมแทนผูดูแลผลประโยชนเดิมโดยพลัน ทั้งนี้ เวนแตสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. จะสั่งการเปนอยางอ่ืน  

(5)  ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนนำขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวม หรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของไป
เปดเผย หรือใชในทางที่กอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายตอกองทุนรวมหรือกอใหเกิดประโยชนแกผูดูแล
ผลประโยชนเอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหผูดูแล
ผลประโยชนทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 15 วัน  

(6)  เมื่อมีผูใดเสนอหรือยื่นคำรองตอศาลหรือหนวยงานราชการที่เกี่ยวของในสวนที่เกี่ยวกับผูดูแลผลประโยชน
ของกองทุนรวม (ก) เพื่อเลิกกิจการหรือเพื่อการอื่นใดที่คลายคลึงกัน หรือ (ข) เพื่อฟนฟูกิจการ ประนอมหน้ี 
หรือผอนผันการชำระหนี้ จัดการทรัพยสิน ชำระบัญชีเลิกกิจการ หรือรองขออื่นใดที่คลายคลึงกันภายใต
กฎหมายปจจุบันหรือในอนาคต หรือตามขอบังคับตางๆ  

(7)  เมื่อหนวยงานหรือองคกรของรัฐมีความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผูดูแลผลประโยชน วามีความผิดหรื
อประมาทเลินเลออยางรายแรง และแจงใหบริษัทจัดการทราบหรือประกาศเปนการทั่วไป ถาการเปนผูดูแล
ผลประโยชนหมดหนาที ่ลงตามขอหนึ่งขอใดในขอ l นี้ ผู ดูแลผลประโยชนนั ้นจะตองทำหนาที ่ผู ดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวม ตอไปอยางสมบูรณจนกวาจะจัดการโอนทรัพยสินและเอกสารทั้งหมดของ
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กองทุนรวมน้ัน ตลอดจนถึงการดำเนินการอ่ืนใดที่จำเปนเพ่ือใหการโอนทรัพยสินและเอกสารทั้งหลายเปนไป
โดยเรียบรอยแกผูดูแลผลประโยชนรายใหมจะเสร็จสิ้น และผูดูแลผลประโยชนรายใหมสามารถทำหนาที่ได
ทันที ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาอันสมควร เวนแตบริษัทจัดการหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีคำสั่ง
เปนอยางอ่ืน  

ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทำการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวมหรือผูถือหนวยลงทุนที่ไมเขา
ขอยกเวนใหกระทำได หากเปนกรณีที่มีนัยสำคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจ
บอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนได  

สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :  

ช่ือ: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู:  อาคารธนาคารกสิกรไทย สำนักพหลโยธิน ชั้น 11 เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญา

ไท กรุงเทพ ฯ 10400  
โทรศัพท 0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7  

3. ผูสอบบัญชี :  

ช่ือ :  

ที่อยู :  

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :  

(1)  ไดรับคาธรรมเนียมจากกองทุนรวม สำหรับการทำหนาที่ตามสัญญาแตงต้ังผูสอบบัญชีของกองทุนรวม  

(2)  บอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูสอบบัญชีของกองทุนรวม ตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในสัญญาดังกลาว โดยไดรับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3)  ดำเนินการตรวจสอบบัญชีของกองทุนรวม เพ่ือใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  

(4)  ดำเนินการอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการบริหารกองทุนรวม เปนไปดวยความเรียบรอยตามระเบียบ
ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบรรลุวัตถุประสงคและหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม รวมทั้งตาม
สัญญาแตงต้ังผูสอบบัญชีของกองทุนรวม  

4. นายทะเบียนหนวยลงทนุ :  

ช่ือ :  บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด  
ที่อยู :  ช้ัน 7 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท 0-2229-2800  โทรสาร 0-2359-1271  

5. ผูจัดจำหนาย :  

ช่ือ :  

ที่อยู :  

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :  
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6. ผูสนับสนนุการขายหรือรบัซื้อคืน :  

ช่ือ :  

ที่อยู :  

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :  

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

ช่ือ :  

ที่อยู :  

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :  

8. ผูลงทุนรายใหญ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไมไดเปนผูดูแลสภาพ

คลอง) :  

ช่ือ :  

ที่อยู :  

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :  

9. ที่ปรึกษา :  

9.1.  ที่ปรึกษาการลงทุน :  

ช่ือ :  

ที่อยู :  

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :  

หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :  

9.2. ที่ปรึกษากองทุน :  

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :  

9.2  ที่ปรึกษาคณะกรรมการการลงทุน  

บริษัทจัดการจะแตงตั้งคณะที่ปรึกษา และ/หรือ ที่ปรึกษาของคณะกรรมการการลงทุน เพื่อทำหนาที่ให
คำปรึกษาหรือคำแนะนำแกคณะกรรมการการลงทุนในการกำหนดกรอบนโยบายการลงทุนและการวางแผน
กลยุทธการลงทุนของกองทุนรวม โดยคณะที่ปรึกษา และ/หรือ ที่ปรึกษาของคณะกรรมการการลงทุน มีสิทธิ 
หนาที่ และความรับผิดชอบดังตอไปน้ี  

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษา และ/หรือ คณะที่ปรึกษา ของคณะกรรมการการลงทุน  

(1)  ไดรับคาธรรมเนียมจากกองทุนรวม สำหรับการทำหนาที่เปนที่ปรึกษา และ/หรือ คณะที่ปรึกษาของ
คณะกรรมการการลงทุน ตามสัญญาแตงตั้งที่ปรึกษา และ/หรือ คณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
การลงทุน  
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(2)  บอกเลิกสัญญาแตงต้ัง ที่ปรึกษา และ/หรือ คณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการการลงทุน ตามเงื่อนไข
ที่กำหนดไวในสัญญาดังกลาว  

(3)  ใหคำปรึกษาหรือคำแนะนำแกคณะกรรมการการลงทุนในการกำหนดกรอบนโยบายการลงทุนและ
การวางแผนกลยุทธการลงทุน  

(4)  ดำเนินการอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหการบริหารกองทุนรวม เปนไปดวยความเรียบรอย
ตามกฎ ก.ล.ต. และบรรลุวัตถุประสงคและหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม รวมทั้งตามสัญญาแตงต้ัง
คณะที่ปรึกษาของกองทุนรวม  

9.3  ที่ปรึกษาเทคนิค  

บริษัทจัดการจะแตงตั้งที่ปรึกษาเทคนิคเพื่อทำหนาที่ใหคำปรึกษาหรือคำแนะนำแกบริษัทจัดการสำหรับการ
ลงทุนในหลักทรัพยอื่น ซึ่งรวมถึงการลงทุนในหลักทรัพยไมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ โดยที่ปรึกษา
เทคนิค มีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบดังตอไปน้ี  

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาเทคนิค  

(1)  ไดรับคาธรรมเนียมจากกองทุนรวม สำหรับการทำหนาที่เปนที่ปรึกษาเทคนิค ตามสัญญาแตงตั้งที่
ปรึกษาเทคนิค  

(2)  บอกเลิกสัญญาแตงต้ังที่ปรึกษาเทคนิค ตามเง่ือนไขที่กำหนดไวในสัญญาดังกลาว  

(3)  ใหคำปรึกษาหรือคำแนะนำแกบริษัทจัดการสำหรับการลงทุนในหลักทรัพยอื ่น ซึ ่งรวมถึงการ
วิเคราะหผลตอบแทนการลงทุนและความเหมาะสมในการลงทุนตามขอบเขตความเชี่ยวชาญของที่
ปรึกษาเทคนิค  

(4)  ดำเนินการอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหการบริหารกองทุนรวม เปนไปดวยความเรียบรอย
ตามกฎ ก.ล.ต. และบรรลุวัตถุประสงคและหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม รวมทั้งตามสัญญาแตงต้ังที่
ปรึกษาเทคนิคของกองทุนรวม  

9.4  คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ  

คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ แตงตั้งโดยกระทรวงการคลัง คณะกรรมการกำกับ
การดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ มีจำนวนทั้งสิ้น 7 คน และกรรมการอิสระ จำนวนไมเกิน 3 คน  

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ  

คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ ในการกำกับการ
บริหารจัดการกองทุนรวมและการดำเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวของกับกระทรวงการคลัง ซึ่งรวมถึง  

(1)  กำหนดกรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมในเชิงกวางตามนโยบายการลงทุน 3 ประเภทที่ระบุ
ไวในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน เพื่อการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการการลงทุน บริษัท
จัดการ และบริษัทจัดการยอย  

(2)  กำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขในการดำเนินการเสนอขายหนวยลงทุนประเภท ก. และ 
หนวยลงทุนประเภท ข. ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายการจายผลตอบแทน การขายคืนหนวยลงทุน 
และหลักเกณฑและเงื่อนไขการจายเงินปนผล เพื่อมอบหมายใหบริษัทจัดการดำเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป  
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(3)  พิจารณาการลงทุน การบริหารจัดการหลักทรัพย และการใชสิทธิของกระทรวงการคลังตามที่
กำหนดในหนังสือช้ีชวนเพ่ือเสนอกระทรวงการคลังพิจารณา  

(4)  พิจารณาเกี่ยวกับการแกไข ปรับปรุงรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม เพื่อใหการบริหาร
จัดการกองทุนรวมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามกรอบหลักการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 
เพ่ือมอบหมายใหบริษัทจัดการดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป  

(5)  พิจารณาแตงต้ังเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการตามความเหมาะสม  

(6)  กำหนดกรอบในการพิจารณาแตงตั้งเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการยอย เพื่อใหบริษัทจัดการพิจารณา
แตงต้ังเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  

(7)  พิจารณาผลการประเมินการปฎิบัติหนาที่ของบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยอย  

(8)  พิจารณากำหนดคาธรรมเนียม คาใชจาย ตามขอ 15  

(9)  มีสิทธิไดรับคาตอบแทน และ/หรือ เบี้ยประชุมตามที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยใหถือวาเปน
คาใชจายของกองทุนรวม  

(10)  การปฏิบัติงานอื่นๆ เกี่ยวกับกองทุนรวม ตามที่กระทรวงการคลังมอบหมาย เพื่อใหการบริหาร
กองทุนรวมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามกรอบหลักการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ทั้งน้ี 
ใหรวมถึงสิทธิ หนาที่และความรับผิดชอบที่อาจมีการแกไขเพ่ิมเติมในอนาคต  

9.5  คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee)  

คณะกรรมการการลงทุนแตงตั้งโดยกองทุนรวมโดยบริษัทจัดการ เพื่อกำหนดกรอบนโยบายการลงทุนของ
กองทุนรวมในภาพกวาง รวมทั้งติดตามและประเมินผลการลงทุนของกองทุนรวม คณะกรรมการการลงทุนมี
จำนวนรวมทั้งสิ้น 7 คน ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่เปนผูแทนของกระทรวงการคลัง 3 คน ผูแทนจากบริษัท
จัดการ 2 คน และกรรมการอิสระ 2 คนที่แตงต้ังโดยคำแนะนำของกระทรวงการคลัง  

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุน  

คณะกรรมการการลงทุนใหมีหนาที ่กำหนดกรอบการลงทุนตามนโยบายการลงทุน 3 ประเภท ตามที่
คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษและหนังสือชี้ชวนกำหนด ใหแกบริษัทจัดการและ
บริษัทจัดการยอย ซึ่งรวมถึง  

(1)  กำหนดกรอบนโยบายการลงทุน อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยแตละประเภท นโยบายการ
บริหารอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยงและสภาพคลอง ตามคำแนะนำของบริษัทจัดการ และ/หรือ 
บริษัทจัดการยอย  

(2)  วางแผนกลยุทธการลงทุนใหเปนไปตามกรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนดไวและสอดคลองกับภาวะ
เศรษฐกิจ สภาวการณตลาดเงินและตลาดทุนในแตละชวงเวลา ตามคำแนะนำของบริษัทจัดการ 
และ/หรือ บริษัทจัดการยอย  

(3)  พิจารณาใหความเห็นแกบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยอย เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยอื่นที่ 
บริษัทจัดการ และ/หรือ บริษัทจัดการยอย เปนผู พิจารณาคัดเลือกตามกรอบนโยบายของ
คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ  

(4)  ใหคำแนะนำเกี่ยวกับอัตราการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนในแตละงวด ใหสอดคลองกับ
นโยบายการจายเงินปนผลที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ  
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(5)  จัดใหมีการประชุมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง  

(6)  ติดตามและประเมินผลการลงทุนของกองทุนรวม  

(7)  มีสิทธิไดรับเบ้ียประชุมตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยใหถือวาเปนคาใชจายของกองทุนรวม  

ทั้งนี้ คณะกรรมการการลงทุนไมมีอำนาจตัดสินใจการลงทุน โดยบริษัทจัดการเปนผูมีอำนาจในการตัดสินใจ
ดำเนินการตาง ๆ  

9.6  สำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ  

สำนักงานกองทุนรวมวายุภักษจัดต้ังโดยกระทรวงการคลังตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2546 
โดยใหเปนหนวยงานที่มิใชสวนราชการและใหอยูภายใตการดูแลของกระทรวงการคลัง  

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ  

(1)  ศึกษาและนำเสนอกรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมในเชิงกวางตอคณะกรรมการกำกับการ
ดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ  

(2)  ศึกษาและนำเสนอหลักเกณฑและเงื่อนไขในการดำเนินการเสนอขายหนวยลงทุนประเภท ก. และ 
หนวยลงทุนประเภท ข. ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายการจายผลตอบแทน การขายคืนหนวยลงทุน 
นโยบายการจายเงินปนผลตอคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ  

(3)  ศึกษาและนำเสนอการแตงตั้งเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการตามความเหมาะสมตอคณะกรรมการกำกับ
การดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ โดยอาจพิจารณาแตงตั้งที่ปรึกษาเพื่อใหขอเสนอแนะในการ
ดำเนินการดังกลาว โดยใหบริษัทจัดการเปนผูดำเนินการจัดจาง  

(4)  ศึกษาและนำเสนอกำหนดกรอบในการพิจารณาแตงตั้งเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการยอยของบริษัท
จัดการตอคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ  

(5)  ศึกษาและนำเสนอผลการประเมินการปฎิบัติหนาที่ของบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยอยตอ
คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ  

(6)  ศึกษาและนำเสนอการกำหนดคาธรรมเนียมการจัดการของบริษัทจัดการและบริษัทจัดการยอยตอ
คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ  

(7)  จัดทำงบประมาณและคาใชจายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษเสนอตอ
คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ โดยงบประมาณและคาใชจายดังกลาวถือ
เปนคาใชจายของกองทุนรวม  

(8)  จัดทำบัญชีรายรับรายจาย และผลการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนรวมวายุภักษในปที่ผานมา
เสนอตอคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษและกระทรวงการคลัง  

(9)  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนรวม  

9.7  บริษัทจัดการยอย  

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการยอย  

(1)  ไดรับคาตอบแทนในการบริหารจัดการกองทุนรวม เฉพาะสวนที่ไดรับการจัดสรรใหบริหารจัดการ 
ตามสัญญาแตงตั้งบริษัทจัดการยอย ดังรายละเอียดในเกี่ยวกับเรื่อง คาธรรมเนียมและคาใชจายที่
เรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม  
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(2)  บอกเลิกสัญญาแตงต้ังบริษัทจัดการยอย ตามเง่ือนไขที่กำหนดไวในสัญญาดังกลาว  

(3)  นำเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินตางๆ และซื้อขายจำหนาย สั ่งโอน 
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามที่บริษัทจัดการยอยเห็นสมควร โดย
ลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนของคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ 
ตามนโยบายของคณะกรรมการการลงทุน กฎ ก.ล.ต. และตามวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุน
ของโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(4)  ละเวนไมตองปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานของกองทุนรวมวายุภักษ 
คณะกรรมการการลงทุนหรือมติของผูถือหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการยอยมีเหตุผลอันสมควรเชื่อวา
มติดังกลาวฝาฝนกฎ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ  

(5)  ดูแลใหมีการตัดสินใจลงทุนที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและกฎ 
ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ (4) จัดทำรายงานผลการจัดการการลงทุนของกองทุนรวม 
เฉพาะสวนที่ไดรับการจัดสรรใหจัดการ และจัดสงใหบริษัทจัดการ ตามรายละเอียดที่บริษัทจัดการ
ไดตกลงกับบริษัทจัดการยอย  

(6)  ดำเนินการอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหการบริหารกองทุนรวม เปนไปดวยความเรียบรอย
ตามกฎ ก.ล.ต. และบรรลุวัตถุประสงคและหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม รวมทั้งตามสัญญาแตงต้ัง
บริษัทจัดการยอยของกองทุนรวมสัญญาแตงต้ังบริษัทจัดการยอย  

9.8  นายทะเบียน  

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของนายทะเบียน  

(1)  ไดรับคาธรรมเนียมจากกองทุนรวมสำหรับการทำหนาที่เปนนายทะเบียนตามสัญญาแตงตั้งนาย
ทะเบียน  

(2)  บอกเลิกสัญญาแตงต้ังนายทะเบียน ตามเง่ือนไขที่กำหนดไวในสัญญาดังกลาว  

(3)  จัดเตรียมระบบงานเพ่ือใชในการจัดสรรหนวยลงทุน ตามวิธีการที่กำหนดโดยบริษัทจัดการ  

(4)  จัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อหรือผูประสงคจะขายคืนหนวยลงทุน ตามวิธีการที่กำหนดไวใน
หนังสือช้ีชวนเพ่ือการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวม  

(5)  จัดทำและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิเกี่ยวกับการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อ รวมทั้งดำเนินการ
คืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรร (ถามี)  

(6)  จัดทำสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน โดยมีขอมูลตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  

(7)  จัดพิมพหลักฐานการถือหนวยลงทุนในรูปแบบที่กองทุนรวมกำหนด และจัดสงหลักฐานการถือ
หนวยลงทุนดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุน  

(8)  โอนหนวยลงทุนระหวางผูขายและผูซื้อหนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามรายการซื้อ
ขายหนวยลงทุนที่ไดรับจากตัวแทนหรือนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน  

(9)  ดำเนินการปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน เพื่อคำนวณเงินปนผลที่ผูถือหนวยลงทุนแตละรายจะ
ไดรับ และดำเนินการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในขอมูลการเปดบัญชี  
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(10)  ดำเนินการปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน เพื่อขออนุมัติจากผูถือหนวยลงทุนหรือเพื่อแกไข
เพ่ิมเติมโครงการ แลวแตกรณี  

(11)  ดำเนินการอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการบริหารกองทุนรวมเปนไปดวยความเรียบรอยตาม
ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบรรลุวัตถุประสงคและหนังสือชี้ชวนของกองทุน
รวมรวมทั้งตามสัญญาแตงต้ังนายทะเบียนของกองทุนรวม  

หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :  

10. ผูประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  

ไมมี 

11. ผูรบัมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ช่ือ :  

ที่อยู :  

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :  

หมายเหตุ (ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน) :  

12. คณะตัวแทนผูถือหนวยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :  

13. สิทธิหนาที่และความรบัผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน :  

13.1.  สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :  

สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน (มีความแตกตางระหวางผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. และผูถือหนวยลงทุน
ประเภท ข.) ทั้งน้ี ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน ตามหลักเกณฑที่กำหนดในหนังสือช้ีชวนขอ "การรับซื้อคืนหนวยลงทุน"  

13.2.  สิทธิในการรับเงินปนผล :  

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิในการรับเงินปนผลตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนขอ “นโยบายการจายเงินปนผลของ
กองทุนรวม และวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน”  

13.3.  สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :  

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิโอนหนวยลงทุนใหแกบุคคลอื่นได โดยแจงตอนายทะเบียนและปฏิบัติตามระเบียบ
และขั้นตอนที่นายทะเบียนกำหนด ทั้งนี้ ผูโอนจะเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนตามอัตราที่นาย
ทะเบียนกำหนด  

ทั้งนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลในสมุดทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุนแลว  

13.4.  ขอจำกัดการโอนหนวยลงทุน :  
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13.5.  สิทธิในการลงมติเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :  

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื่อทำการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไข วิธีจัดการได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวในสวนขอมูลโครงการ ขอ 19 “การขอมติของผูถือหนวยลงทุน 
และวิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ”  

13.6.  สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :  

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชำระ
บัญชีตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวในขอ 23 “การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน”  

13.7.  สิทธิประโยชนอ่ืน ๆ :  

13.7.1  สิทธิในการซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดรอง  

13.7.2  สิทธิในการไดรับประโยชนตางๆ ที่กองทุนรวม จัดไวใหสำหรับผูถือหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการอาจจัดหาสิทธิประโยชนตางๆ ใหผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม เพิ่มเติม โดยผูถือหนวย
ลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับประโยชนนี้อยางเทาเทียมกันทุกราย ทั้งนี้ บริษัทจัดการถือวาไดรับมติจากผูถือหนวย
ลงทุนแลว อยางไรก็ตาม สิทธิประโยชนตางๆ เหลานี้มิไดชวยใหระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการ
ลงทุนของผูถือหนวยลงทุนเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอนึ่ง เนื่องจากบริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายในการจัดหาสิทธิประโยชนตางๆ เอง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิ์ในการแกไข เปลี่ยนแปลง หรือ
ยกเลิกเง่ือนไขเกี่ยวกับการใหสิทธิประโยชนตางๆ ในอนาคตได โดยจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบกอน  

13.7.3  สิทธิในการจำนำหนวยลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม สามารถนำหนวยลงทุน ไปจำนำไดตามกฎหมาย แตทั้งน้ีนายทะเบียนจะรับ
จดทะเบียนการจำนำใหแกผูรับจำนำที่เปนสถาบันการเงินเทาน้ัน  

13.7.4  สิทธิในการเปลี่ยนแปลงขอมูลของผูถือหนวยลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะแจงแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลที่ไดแจงไวเมื่อเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุนหรือเมื่อ
เปดบัญชีกองทุนรวม ตองกรอกใบคำขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล และยื่นใหแกบริษัทจัดการหรือนาย
ทะเบียนเพื่อแกไขขอมูล โดยผูถือหนวยลงทุนตองยื่นเอกสารประกอบ (ถามี) เพื่อใหนายทะเบียนดำเนินการ
แกไขขอมูลในบัญชีผูถือหนวยลงทุนหรือบัญชีกองทุนตอไป โดยผูถือหนวยลงทุนตองรับทราบและยินยอมที่
จะปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กำหนดในใบคำขอเปลี่ยนแปลงขอมูล  

13.8.  อ่ืน ๆ :  

ผูถือหนวยลงทุนมีความรับผิดจำกัดเพียงไมเกินคาหนวยลงทุนที่ยังสงใชแกบริษัทจัดการกองทุนรวมไมครบ 

การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไมวาในทอดใด ๆ 
ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกำหนดในขอผูกพันซึ่งลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนที่
ไดรับการแตงต้ังจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ 

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจายผลประโยชนตอบแทนและคืนเงินทนุไดไมเกินไปกวาสวน
ของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบงชนิดของหนวยลงทุน สิทธิในการไดรับประโยชนตอบแทน
หรือการคืนเงินทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละชนิดตองเปนไปตามขอกำหนดของหนวยลงทุนชนิดน้ัน ๆ ดวย  
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14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสทิธใินหนวยลงทนุ :  

14.1.  รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :  

- หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน 

14.2.  เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :  

1.  เมื่อบริษัทจัดการไดรับใบคำขอเปดบัญชีกองทุน และใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุนของกองทุนพรอม
เอกสารหลักฐานประกอบตามที่กำหนดแลว บริษัทจัดการจะสงมอบสำเนาใบคำขอเปดบัญชีกองทุน 
และ/หรือ สำเนาใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไวเปนหลักฐานในการเปดบัญชี
และการซื้อหนวยลงทุน  

2.  บริษัทจัดการจะดำเนินการใหนายทะเบียนหนวยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผูเปดบัญชีในทะเบียน
ผูถือหนวยลงทุนตามรายละเอียดในใบคำขอเปดบัญชีกองทุน  

3.  นายทะเบียนจะจดแจงชื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตอเมื่อบริษัทจัดการไดรับ
ชำระคาซื้อหนวยลงทุนแลว และผูสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนจากบริษัท
จัดการเรียบรอยแลว และในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนสั่งขายคืนหนวยลงทุน นายทะเบียนจะบันทึก
การรับซื้อคืนหนวยลงทุนตอเมื่อนายทะเบียนไดทำการจัดสรรเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนแลว  

ในกรณีที่มีผูสั่งซื้อตั้งแต 2 คนขึ้นไป แตไมเกิน 4 คน สั่งซื้อหนวยลงทุนรวมกัน บริษัทจัดการจะจด
แจงชื่อบุคคลเหลานั้นเปนผูถือหนวยลงทุนรวมกันในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และถือเอาชื่อแรกใน
ใบคำขอเปดบัญชีกองทุนเปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนและเปนผูไดรับเงินที่ไดจากการขาย
คืนหนวยลงทุน อยางไรก็ดี หากผูสั่งซื้อหนวยลงทุนประสงคเปนอยางอ่ืน บริษัทจัดการอาจพิจารณา
ตามที่เห็นสมควร  

4.  บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนทุกครั้งที่
มีการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุน ในกรณีที่เปนการขายหนวยลงทุนในการ
เสนอขายครั้งแรกของแตละรอบการลงทุน บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดำเนินการสงมอบ
หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแตวันสิ้นสุดระยะเวลา
เสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกน้ัน และในกรณีที่บริษัทจัดการขาย หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนระหวาง
แตละรอบการลงทุน บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดำเนินการจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวย
ลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับต้ังแตวันทำการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหผูถือหนวยลงทุน
สามารถใชอางอิงตอบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอ่ืนได 

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนจำเปนตองใชใบหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดทำใบหนวยลงทุนมอบใหแก 
ผูถือหนวยลงทุน  

15. กำหนดเวลา วิธีการ และขอจำกัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทนุ :  

1.  บริษัทจัดการจะประกาศการจายเงินปนผลและประกาศปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุนในแตละครั้ง
ที่มีการจายเงินปนผลภายใน 30 วันทำการนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลาที่จะจายเงินปนผลแตละ
งวดโดยจะถือจำนวนหนวยลงทุน ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุนเปนเกณฑในการคำนวณ
อัตราเงินปนผล  
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2.  บริษัทจัดการจะดำเนินการดังตอไปน้ีเพ่ือแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ  

(1)  ปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทำการทุกแหงของบริษัทจัดการ และประกาศผานทางเว็บไซตของ
บริษัทจัดการที่ www.ktam.co.th หรือ www.mfcfund.com  

(2)  แจงใหผูดูแลผลประโยชน และผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน รวมถึงผูถือ
หนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนชนิดไมระบุชื่อผูถือหนวยลงทุนเมื่อไดรับการรองขอ ทั้งนี้ ผูถือหนวย
ลงทุนที่มีชื ่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุนเพ่ือ
จายเงินปนผล จะไดรับเงินปนผลซึ่งถือเปนเงินไดพึงประเมิน ซึ่งตองนำไปคำนวณภาษีเงินปนผลที่
จายน้ียอมสงผลใหมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุนลดลงเทาจำนวนเงินปนผล  

3.  นายทะเบียนจะสงเช็คเงินปนผลหรือโอนเงินปนผลเขาบัญชีเงินฝากธนาคารตามประเภทและเลขบัญชีของ 
ผูถือหนวยลงทุนตามที่แจงลวงหนาไวกับบริษัทจัดการ หรือตัวแทนจำหนายหนวยลงทุนหรือนายทะเบียน  

16. วิธีการชำระเงนิหรือทรพัยสนิอ่ืนใหแกผูถือหนวยลงทุน :  

การดำเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบ
ปญหาขาดสภาพคลองหรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล 

สวนที่ 1 การดำเนินการเมื่อมีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตาม
สิทธิเรียกรองจะไมสามารถชำระหนี้ได หรือเมื่อปรากฏขอเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวา 
ตราสารที่ลงทุนนั้นประสบปญหาขาดสภาพคลอง หรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล 

การดำเนินการของบริษัท
จัดการ 

กรณีกองทุนที่บริษัทจัดการไดบนัทกึ
มูลคาตราสารหนีห้รือสิทธิเรียกรอง

เปน 0 

กรณีที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้
ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชำระหนี้ได1 หรือเม่ือ
ปรากฏขอเท็จจริงที่บริษัทจดัการพิจารณาแลวเหน็
วาตราสารที่ลงทนุโดยมีนัยสำคัญตอ NAV ของ
กองทุนนั้นประสบปญหาขาดสภาพคลอง หรือไม

สามารถจำหนายไดดวยราคาทีส่มเหตุสมผล2 
1. การกำหนดใหเปนผูมสีิทธิ
ไดรับเงินไดสุทธจิาก
ทรัพยสินอื่นท่ีไดจากการรบั
ชำระหน้ี 

1.1 กำหนดใหผูถอืหนวยทุกรายท่ีมช่ืีอ
อยูในทะเบียน ณ วันท่ีบริษัทจัดการ
บันทึกมูลคาตราสารหน้ีหรอืสิทธิ
เรียกรองเปน 0 เวนแตบริษัทจัดการ
ดำเนินการตาม 1.2 กอนแลว 

1.2 อาจกำหนดใหผูถือหนวยทุกรายท่ีมีช่ืออยูใน
ทะเบียน ณ วนัท่ีมพีฤตกิารณวาผูออกตราสารหน้ีหรือ
ลูกหน้ีตามสิทธเิรียกรองจะไมสามารถชำระหน้ีไดกไ็ด 
หรือเมื่อปรากฏขอเท็จจรงิท่ีบริษัทจัดการพจิารณาแลว
เห็นวาตราสารท่ีลงทุนน้ันประสบปญหาขาดสภาพ
คลอง หรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาท่ี
สมเหตุสมผล 

2. การแจงตอสำนักงาน ขอมูล: ประเภท จำนวน ช่ือผูออกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอง เงินสำรอง (ถาม)ี และ
วันท่ี บริษัทจดัการบันทึกมลูคาตราสารหน้ีหรอืสิทธิเรยีกรองเปน 0 หรอืวันท่ีบริษัทจดัการทราบถงึ
พฤติการณวาผูออกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรยีกรองจะไมสามารถชำระหน้ีได แลวแตกรณ ี
ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทำการนับแตวันที่บริษัทจัดการบันทึกมูลคาตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกรอง
เปน 0  

3. การจัดใหมีขอมูล จัดใหมีขอมลูตาม 2. ไวท่ีสำนักงานใหญ 
สำนักงานสาขาของบรษัิทจดัการ และ
สถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการ
ขายหรอืรบัซ้ือคืนท่ีใชในการซ้ือขาย
หนวยของกองทุน ภายในวนัทำการถัด
จากวันท่ีบริษัทจัดการแจงสำนักงานเปน
ระยะเวลาอยางนอย 30 วนัดวย 

- 

1  บริษัทจัดการไมตองนำตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้นมารวมคำนวณ NAV ของกองทุน 
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2  บริษัทจัดการไมตองนำตราสารนั้นมารวมคำนวณ NAV ของกองทุนในกรณีที่พิจารณาแลวมีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลวาตราสารที่กองทุนลงทุนโดยมีนัยสำคัญตอ NAV ของกองทุนประสบปญหาขาดสภาพคลอง หรือไม
สามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล และการจำหนายจะไมเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ โดย
ไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไมไดมีการกำหนดผูมีสิทธิไดรับเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นที่ไดจากการรับชำระหน้ี
ตาม 1. บริษัทจัดการจะรับชำระหน้ีดวยทรัพยสินอ่ืนที่มิใชหลักประกันเพ่ือกองทุนไดเมื่อดำเนินการดังน้ี 

(1)  ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการรับชำระหน้ีดวยทรัพยสินอ่ืนไวในขอผูกพัน 

(2)  ตองไดรับมติพิเศษจากผูถือหนวยกอนการรับชำระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละ
ครั้ง โดยดำเนินการดังน้ี 

(2.1)  ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่กองทุนจะไดจากการรับชำระหนี้ดวยทรัพยสินอ่ืน 
มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการคาใชจาย เชน คาใชจายในการไดมาซึ ่งทรัพยสิน 
คาใชจายในการบริหารทรัพยสิน และคาใชจายในการจำหนายทรัพยสิน เปนตน  

(2.2)  ระบุเหตุผลและความจำเปนในการรับชำระหน้ี   

(2.3)  จัดใหมีหรือจัดทำเอกสารหลักฐานอยางใดอยางหน่ึงดังน้ี 

(2.3.1)  เอกสารหลักฐานซึ่งแสดงใหเห็นไดวามีการผิดนัดชำระหน้ีเกิดขึ้น 

(2.3.2)  บทวิเคราะหและเหตุผลประกอบบทวิเคราะหที่บริษัทจัดการจัดทำ ซึ่งแสดงถึง
พฤติการณวาผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชำระหน้ี
ได หรือขอเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาตราสารที่ลงทุนนั้นขาด
สภาพคลอง หรือไมสามารถจำหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล 

สวนที่ 2 การดำเนินการเมื่อบริษัทจัดการไดรับทรัพยสินมาจากการรับชำระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นเพื่อ
กองทุน 

การดำเนินการ รายละเอียด 
1. แจงขอมูลตอสำนักงานภายใน 15 
วันทำการนับแตวันท่ีไดรับทรัพยสินมา 

ขอมูลดังนี้  
ประเภท จำนวน และชื่อผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรอง วันท่ี
บริษัทจัดการไดรับทรัพยสินมาจากการรับชำระหนี้ดวยทรัพยสินอ่ืน พรอมท้ัง
รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินท่ีไดรับโดยมีสาระสำคัญอยางนอยเกี่ยวกับ
ทรัพยสินดังกลาว มูลคาทรัพยสิน คาใชจายในการรับชำระหนี้ดวยทรัพยสินอ่ืน 

2. เปดเผยขอมูลภายในวันทำการถัด
จากวันท่ีบริษัทจัดการไดแจง
สำนักงานตาม 1. เปนระยะเวลา  
≥ 30 วัน 

2.1 จัดใหมีรายละเอียดตาม 1. ไวท่ีสำนักงานใหญและสำนักงานสาขาของ
บริษัทจัดการ ตลอดจนสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืนท่ีใชในการซ้ือขายหนวยลงทุนของกองทุน 
2.2 กรณีเปนกองทุนปด นอกจากการดำเนินการตาม 2.1 แลว ใหบริษัทจัดการ
ระบุไวในการประกาศ NAV และมูลคาหนวยในครั้งถัดจากวันท่ีไดรับทรัพยสิน
นั้นมาวากองทุนไดรับชำระหนี้ดวยทรัพยสินอ่ืนซ่ึงผูลงทุนสามารถขอดู
รายละเอียดไดท่ีสำนักงานใหญและสำนักงานสาขาของบริษัทจัดการ โดยใหระบุ
ไวในการประกาศดังกลาวไมนอยกวา 3 ครั้งติดตอกัน 

3. กำหนดราคาทรัพยสินท่ีกองทุน
ไดรับมาจากการรับชำระหนี้ดวย
ทรัพยสินอ่ืน 

เพ่ือใชในการคำนวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสมาคม
กำหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน 
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การดำเนินการ รายละเอียด 
4. คำนวณ NAV ของกองทุนท่ีมีการ
รับชำระหนี้ดวยทรัพยสินอ่ืน 

4.1 กรณีท่ีบริษัทจัดการไดดำเนินการตาม 1. ของสวนท่ี 1 บริษัทจัดการตองไม
นำทรัพยสินท่ีไดจากการรับชำระหนี้ดวยทรัพยสินอ่ืน และเงินไดสุทธิจาก
ทรัพยสินอ่ืนท่ีไดจากการรับชำระหนี้ มารวมคำนวณ NAV ของกองทุน 
4.2 กรณีอ่ืนนอกเหนือจาก 4.1 บริษัทจัดการตองนำทรัพยสินท่ีไดจากการรับ
ชำระหนี้ดวยทรัพยสินอ่ืน มารวมคำนวณ NAV ของกองทุน 

5. ดำเนินการกับทรัพยสินท่ีไดจาก
การรับชำระหนี้ดวยทรัพยสินอ่ืน 

5.1 กรณีท่ีบริษัทจัดการไดดำเนินการตาม 1. ของสวนท่ี 1 ใหบริษัทจัดการ
จำหนายทรัพยสินท่ีไดจากการรับชำระหนี้ดวยทรัพยสินอ่ืนในโอกาสแรกท่ี
สามารถกระทำไดโดยคำนึงถึงประโยชนของผูถือหนวยเปนสำคัญ (เวนแตใน
กรณีท่ีผูถือหนวยท่ีมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอ่ืนท่ีไดจากการรับชำระหนี้
ตกลงรับชำระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาวแทนเงิน ท้ังนี้ ตามท่ีกำหนดไวในขอ
ผูกพันและตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสมาคมกำหนดโดยไดรับความเห็นชอบ
จากสำนักงาน) 
5.2 กรณีอ่ืนนอกเหนือจาก 5.1 ใหบริษัทจัดการดำเนินการกับทรัพยสินท่ีไดจาก
การรับชำระหนี้ดวยทรัพยสินอ่ืนดังกลาวตามหลักเกณฑดังนี้ 
5.2.1 กรณีเปนทรัพยสินประเภทท่ีกองทุนนั้นสามารถลงทุนได บริษัทจัดการ
อาจมีไวซ่ึงทรัพยสินดังกลาวตอไปเพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนก็ได 
5.2.2 กรณีเปนทรัพยสินประเภทท่ีกองทุนนั้นไมสามารถลงทุนได บริษัทจัดการ
ตองจำหนายทรัพยสินดังกลาวในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทำไดโดยคำนึงถึง
ประโยชนของผูถือหนวยเปนสำคัญ  
5.3 ในระหวางท่ีบริษัทจัดการยังไมสามารถจำหนายทรัพยสินดังกลาว บริษัท
จัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาวก็ได 
5.4 ในกรณีท่ีมีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน ใหบริษัทจัดการจายจาก
ทรัพยสินของกองทุน เวนแตกรณีกองทุนเปดท่ีบริษัทจัดการบันทึกมูลคาตราสาร
หนี้หรือสิทธิเรียกรองเปน 0 ใหบริษัทจัดการจายจากเงินสำรอง รายไดหรือ
ผลประโยชนท่ีไดจากการบริหารทรัพยสินนั้น 

6. คนืเงินแกผูถือหนวยภายใน 45 วัน
นับแตวันท่ีมีเงินไดสุทธิจากทรัพยสินท่ี
ไดจากการรับชำระหนี้ 

6.1 ใหบริษัทจัดการเฉลี่ยเงินไดสุทธิจากทรัพยสินท่ีไดจากการรับชำระหนี้ดวย
ทรัพยสินอ่ืนคืนในแตละครั้งใหแกผูถือหนวยตาม 1. ของสวนท่ี 1 แลวแตกรณี 
ภายใน 45 วันนับแตวันท่ีมีเงินไดสุทธิจากทรัพยสินท่ีไดจากการรับชำระหนี้  
6.2 ใหแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสำนักงานภายใน 15 วันทำ
การนับแตวันท่ีบริษัทจัดการไดเฉลี่ยเงินคืน 
6.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงใหเห็นวาเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอ่ืนท่ีได
จากการรับชำระหนี้ไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวย 
บริษัทจัดการอาจนำเงินไดสุทธิจากทรัพยสินท่ีไดจากการรับชำระหนี้ดังกลาวไป
รวมจายในโอกาสแรกท่ีการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยจะคุมกับภาระคาใชจาย
ก็ได 
หากไดมีการจำหนายทรัพยสินท่ีไดจากการรับชำระหนี้ดวยทรัพยสินอ่ืนจน
ครบถวนแลว และปรากฏวาเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอ่ืนท่ีไดจากการรับชำระหนี้
นั้นไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนำเงินไดสุทธิ
จากทรัพยสินอ่ืนท่ีไดจากการรับชำระหนี้ดังกลาวมารวมคำนวณเปน NAV ของ
กองทุนก็ได ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังกลาวไดตอเม่ือไดระบุ
รายละเอียดไวในขอผูกพันแลว  
6.4 สำหรับกองทุนเปดที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกรอง
เปน 0 หากตอมาปรากฏวาบริษัทจดัการไดรับชำระหนี้ตามตราสารหนี้หรือสิทธิ
เรียกรองดังกลาวเปนเงิน ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตาม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม 
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การชำระเงินหรือทรัพยสินอ่ืนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏ
ช่ือตามทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เทาน้ัน  

17. การจัดทำทะเบียนหนวยลงทนุ การโอนหนวยลงทนุ และขอจำกัดในการโอนหนวยลงทุน :  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑที่ออกตามมาตรา 125(5) แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนหนวยลงทุนถูกตอง และการชำระเงินหรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการใหสิทธิหรือการ
จำกัดสิทธิใดๆ แกผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากไดกระทำตามขอกำหนดใน
ขอผูกพันหรือตามกฎหมายแลว ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุนรวมไดดำเนินการตามอำนาจหนาที่แลว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำนำหนวยลงทุน  
ในกรณีดังน้ี 

(ก)  การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนที่มิใชรายยอย และการโอนหนวยลงทุนจะ
ทำใหผูถือหนวยลงทุนไมเปนผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญ หรือผูมีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดในโครงการ
จัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก 

(ข)  การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ และ
การโอนหนวยลงทุนจะทำใหผูถือหนวยลงทุนไมเปนผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ ตามที่กำหนด 
ในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก 

(ค)  การโอนหรือการจำนำหนวยลงทุน ดังน้ี 

1.  หนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายใหผูถือหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ใน
กรณีเปนกองทุนรวมหุนระยะยาว ที่จัดต้ังขึ้นกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2.  หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ  

3.  หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยการ
ลงทุนของกองทุน  

18. ขอจำกัดการถือหนวยลงทนุ และขอจำกัดในการใชสิทธิออกเสยีง (ถามี) :  

หากผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินดังกลาว เวนแตเปนกรณีกองทุนรวมที่มีการแบงชนิดหนวย
ลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว
ไดเต็มตามจำนวนที่ถืออยู  

19. หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทนุ :  

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมไดดำเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้ง
ปวงเห็นชอบใหดำเนินการดังกลาวและมีผลผูกพันตามมติ 

มติของผูถือหนวยลงทุนที่ใหดำเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กำหนดในกฎหมาย ใหถือวามติน้ัน
เสียไป 
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ในกรณีที่เปนการขอมติเพ่ือแกไขขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสำคัญ ตองไดรับมติ
พิเศษของผูถือหนวยลงทุน (มติของผูถือหนวยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไดไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวนหนวยลงทุน
ทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหนวยลงทุนทั้งหมดของ
ผูถือหนวยลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เวนแตกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวย
ลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุนนอกจากจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการขอมติผูถือหนวยลงทุนที่
กำหนดไวในขอผูกพัน หรือที่กำหนดไวในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดในประกาศนี้แลว ให
เปนไปตามหลักเกณฑเพ่ิมเติมดังตอไปน้ีดวย 

(1)  ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือ
หนวยลงทุนไมเทากัน ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของจำนวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับ
ผลกระทบ แลวแตกรณี 

(2)  ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ตองไดรับมติเสียงขาง
มากหรือมติพิเศษของจำนวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี 

(3)  ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติ
พิเศษของจำนวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี  

20. วิธีการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน :  

การแกไขเพิ่มเติมสวนใดสวนหนึ่งของขอผูกพันที่เปนไปตามวิธีการที่กำหนดไวในขอผูกพัน และมีสาระสำคัญที่เปนไป
ตามและไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑที่ออกโดย
อาศัยอำนาจของกฎหมายดังกลาว ใหถือวาขอผูกพันสวนที่แกไขเพ่ิมเติมน้ันมีผลผูกพันคูสัญญา 

การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสำคัญตองไดรับมติพิเศษของผูถือ
หนวยลงทุน ทั้งน้ี เรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสำคัญ ใหรวมถึง 

(ก)  ขอกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชนตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน 

(ข)  ขอกำหนดเกี่ยวกับการชำระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามขอ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 

(ค)  ขอกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหน้ีดวยทรัพยสินอ่ืน  

(ง)  ขอกำหนดเกี่ยวกับการประกันตามขอ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 
กรณีกองทุนรวมมีประกัน และขอกำหนดเกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลใหผู
ถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน 

(จ)  เรื่องที่ผูดูแลผลประโยชนเห็นวากระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสำคัญ 

การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในลักษณะดังตอไปนี้ ใหมีผลผูกพันเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยไม
ตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน 

(ก)  เปนการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันใหมีสาระสำคัญสอดคลองกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แกไขเพิ่มเติมโดย
ไดรับมติโดยเสียงขางมากหรือมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน หรือไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน แลวแต
กรณี หรือ 

(ข)  ผูดูแลผลประโยชนแสดงความเห็นวาการแกไขเพ่ิมเติมขอผูกพันน้ันเหมาะสม มีความจำเปนหรือสมควร และ
ไมกระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสำคัญ 
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การแกไขเพ่ิมเติมขอผูกพันไมวากรณีใด 

ตองกระทำเปนหนังสือลงลายมือชื ่อโดยบุคคลผู มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู ด ูแล
ผลประโยชน พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอผูกพันเปดเผยไว ณ ที่ทำการ
และเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูได รวมทั้งจัดสงสรุปการแกไข
เพิ่มเติมขอผูกพันพรอมทั้งเหตุผลและความจำเปนใหผูถือหนวยลงทุนพรอมกับการสงรายงานประจำปของกองทุน
รวม  

21. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  

21.1.  การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  

21.2.  รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

22. การเลิกกองทุนรวม :  

22.1.  เง่ือนไขในการเลิกกองทุน :  

การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมจะเกิดไดในกรณีดังตอไปน้ี 

22.1.1  เมื่อปรากฎวามีจำนวนผูถือหนวยลงทุนลดลงคงเหลือนอยกวา 10 ราย ในวันทำการใด ยกเวนกรณีที่กองทุน
รวมมีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพื่อจำกัดความเสียหายตอผูถือหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในโครงการจนเปน
เหตุใหจำนวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 10 ราย  

22.1.2  เมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน 
ตามที่กำหนดไวในมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และประกาศ
ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

22.1.3  เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการ
หรืองดเวนกระทำการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวม หรือไมปฏิบัติตามหนาที่ของตน  

22.1.4  เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมีการดำเนินการของกองทุนรวม เพื่อการ
แสวงหาประโยชนจากการลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด และสำนักงานไดดำเนินการแจงใหบริษัท
จัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวของทำการชี้แจง แสดงเหตุผล ขอเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไมมีการชี้แจง 
หรือชี้แจงแลวแตไมอาจพิสูจนหรือทำใหเชื่อไดวาการดำเนินการของกองทุนรวม เปนการดำเนินการของ
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการทำการ
แกไขหรือดำเนินการใดๆ และบริษัทจัดการไมสามารถดำเนินการตามที่สำนักงานสั่งได หรือดำเนินการ
แลวแตไมสามารถทำใหกองทุนรวม เปนกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง  

22.1.5  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถนำเงินไปลงทุนใน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในโครงการ และหรือกรณี
กองทุนรวม มีขนาดลดลงเหลือนอยจนไมเหมาะสมกับคาใชจายในการบริหารกองทุนตอไปและบริษัทจัดการ
ประสงคจะเลิกกองทุนน้ัน  

22.2.  การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  

บริษัทจัดการจะดำเนินการเพ่ือเลิกกองทุนดังตอไปน้ี  

1.  ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนต้ังแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1  
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2.  แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบภายใน 3 วันทำการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1 โดยวิธีการ
ดังน้ี 

(ก)  แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนโดยชองทางใดๆ ที่มีหลักฐาน
วาสามารถติดตอผูถือหนวยได  

(ข)  แจงเปนหนังสือใหผูดูแลผลประโยชน  

(ค)  แจงสำนักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

3.  จำหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนภายใน 5 วันทำการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1 
เพื่อรวบรวมเงินเทาที่สามารถกระทำไดเพื่อชำระคาขายคืนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนโดย
อัตโนมัติ  

4.  ชำระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจำนวนเงินที่รวบรวมไดใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 10 วันทำ
การนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1 และเมื่อไดดำเนินการชำระคาขายคืนหนวยลงทุนแลว
ใหถือวาเปนการเลิกกองทุนน้ัน  

ในกรณีที่บริษัทจัดการทราบกำหนดการเลิกกองทุนลวงหนา บริษัทจัดการจะดำเนินการเพ่ือเลิกกองทุนดังตอไปน้ี 

การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 
1. แจงใหผูท่ีเกี่ยวของทราบ 
1.1 แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน 
1.2 แจงสำนักงานผานระบบท่ีจัดไวบนเว็บไซตของ
สำนักงาน 
1.3 แจงตลาดหลักทรัพยในกรณีท่ีหนวยของกองทุนนั้น
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

≥ 5 วันทำการกอนวันเลิกกองทุน 

2. ดำเนินการดวยวิธีการใดๆ ใหผู ถือหนวยและผูลงทุน
ท่ัวไปทราบเรื่องดังกลาว 

≥ 5 วันทำการกอนวันเลิกกองทุน 

3. จำหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเพื่อรวบรวม
เปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภท
ออมทรัพย และตั๋วสัญญาใชเงินท่ีมีกำหนดระยะเวลาใชเงิน
คืนเม่ือทวงถาม 

ใหเสร็จสิ้นกอนวันเลิกกองทุน 

23. การชำระบัญชเีม่ือเลิกกองทุน :  

บริษัทจัดการจะจัดใหมีการชำระบัญชี โดยจะแตงตั้งผูชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื่อทำ
หนาที่รวบรวม และแจกจายทรัพยสินที่คงเหลือจากการชำระหนี้สินของกองทุนรวมแลวใหแกผูถือหนวยลงทุน 
รวมทั้งทำการอยางอื่นตามแตจำเปนเพื่อชำระบัญชีกองทุนใหเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด  

ทั้งนี้ คาใชจายและคาตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนจะหักจายจากทรัพยสินของกองทุนรวมและผูชำระบัญชี
จะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามมูลคาทรัพยสินสุทธิเทาที่คงเหลืออยูตามสัดสวนจำนวนหนวย
ลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนถืออยูตามหลักฐานที่ปรากฎในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ  

เมื่อไดชำระบัญชีเสร็จเรียบรอยแลว ผูชำระบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแลว หากปรากฎวายังมีทรัพยสินคงคางอยูใหผู ชำระบัญชีจัดการโอน
ทรัพยสินดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธ์ิของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมมีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไมไดแจงไวเปนอยางอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อางอิงที่อยูของบริษัทจัดการกองทุนรวมเปนภูมิลำเนาเพ่ือการวางทรัพยในกรณีที่ตองมีการวางทรัพย 

โครงการจัดการกองทุนรวมที ่ผานการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผานการแกไขเพิ ่มเติมตามมาตรา 129 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม ถือเปนสวนหน่ึงของขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 
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