หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน

1. การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน แตสําหรับผูที่ซื้อหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง และถือจนครบอายุโครงการ จะไดรับความคุมครองเงินลงทุน
และผลตอบแทนขั้นต่ําตามที่กําหนดในโครงการ โดยสัญญาที่กองทุนรวมทํากับกระทรวงการคลัง
2. ในกรณีที่ทานมิไดซื้อหนวยลงทุนตั้งแตเริ่มจัดตั้งโครงการ หรือกรณีที่ซื้อหนวยลงทุนตั้งแตเริ่มจัดตั้ง
โครงการ แตถือหนวยลงทุนไมครบอายุกองทุนรวม ทานอาจจะไดรับผลตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกับ
เงินลงทุนของทาน ในอัตราที่มากกวาหรือนอยกวาอัตราผลตอบแทนขั้นต่ํา และไดรับเงินลงทุนคืน
มากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุนของทานก็ได
3. กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง เปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้นผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง จึงไมขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
4. ทานควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนนี้ใหเขาใจกอนซื้อหนวยลงทุน และเก็บไวเปนขอมูลเพื่อใช
อ า งอิ ง ในอนาคต หากมี ข อ สงสั ย ควรสอบถามหรื อ ขอรั บ หนั ง สื อ ชี้ ช วนเสนอขายหน ว ยลงทุ น
สวนขอมูลโครงการไดที่บริษัทจัดการ ผูจัดจําหนายหนวยลงทุน หรือตัวแทนจําหนายหนวยลงทุน
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดใหผขู ายหนวยลงทุนแจกเอกสารนี้แกทานเพื่อใหทานใชเปน
ขอมูลประกอบการตัดสินใจวา กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง เหมาะสมกับทานหรือไม

กองทุนรวมวายุภกั ษ หนึ่ง
จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
1. เพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนใหแกประชาชน
2. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศ
3. ทําใหการบริหารจัดการหลักทรัพยที่กระทรวงการคลังถือครองอยู
เกิดประโยชนสูงสุด และเพิ่มทางเลือกใหกับรัฐบาลในการจัดสรรเงิน
ที่นอกเหนือจากการจัดสรรเงินจากงบประมาณ เพื่อนําไปลงทุนใน
กิจการที่มีความจําเปนและตองการการสงเสริมจากภาครัฐ

สารบัญ
หัวเรื่อง
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สวนสรุปขอมูลสําคัญกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง

ลักษณะที่สําคัญ

ชื่อกองทุน

กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง (Vayupak Fund 1)

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมที่มีนโยบายคุมครองเงินตนและอัตราผลตอบแทนขั้นต่ํา ซึ่งสามารถลงทุน
ได ทั้ ง ตราสารหนี้ แ ละตราสารทุ น ประเภทไม รั บ ซื้ อ คื น หน ว ยลงทุ น ก อ นสิ้ น อายุ
โครงการ

มูลคาโครงการ

100,000 ลานบาท (หนึ่งแสนลานบาทถวน)

ชนิดหนวยลงทุน

กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง มีการแบงชนิดของหนวยลงทุนออกเปน 2 ชนิดซึ่งจะไดรับ
สิทธิประโยชนที่แตกตางกันทั้งในเรื่องของความคุมครองและผลตอบแทนที่จะไดรับ
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในรายละเอียดโครงการ
(1) หนวยลงทุนประเภท ก. ซึ่งมีนักลงทุนทั่วไปเปนผูถือหนวยลงทุนดังกลาว จํานวน
70,000 ลานบาท
(2) หนวยลงทุนประเภท ข. ซึ่งมีกระทรวงการคลังเปนผูถือหนวยลงทุนดังกลาว
จํานวน 30,000 ลานบาท

อายุกองทุน

10 ป โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาขอขยายอายุโครงการได ทั้งนี้ จะกระทําไดตอเมื่อ
ไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกัน
เกิ น กึ่ง หนึ่ ง ของจํา นวนหน ว ยลงทุน ที่ จํา หน า ยได แ ล ว ทั้ ง หมดของโครงการจัด การ
กองทุ น รวมวายุ ภั ก ษ หนึ่ ง และจะต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจากผู ถื อ หน ว ยลงทุ น
ประเภท ข.

ระยะเวลาเสนอขายและราคาเสนอขาย
หนวยลงทุนประเภท ก.
ระหวางวันที่ 11 พฤศจิกายน 2546 ถึง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2546 *
ในราคาหนวยลงทุนละ 10 บาท
* รายละเอียดการจองซื้อปรากฏในหนา 9
หนวยลงทุนประเภท ข.
ภายใน 5 วันทําการนับแตวันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม
ในราคาหนวยลงทุนละ 10 บาท ซึ่งราคาดังกลาวอาจสูงหรือต่ํากวามูลคาหนวยลงทุน
ในวันที่เสนอขายก็ได
วันที่ไดรับอนุมตั ิใหจัดตั้ง

31 ตุลาคม 2546
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สิ่งที่ทา นควรรูเกี่ยวกับกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง
1. การระดมเงินทุนและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง

นักลงทุนทั่วไป

กระทรวงการคลัง

70,000
ลานบาท
30,000
ลานบาท

หลักทรัพยที่ซื้อจากกระทรวงการคลัง
(ประมาณรอยละ 70)
100,000
ลานบาท

กองทรัพยสินเริ่มแรก

สํารองเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย
เพิ่มเติมในอนาคต
(ประมาณรอยละ 30)

2. กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับผูลงทุนประเภทใด
เหมาะกับผูที่ตองการออมเงินระยะยาว ซึ่งตองการผลตอบแทนขั้นต่ําเฉลี่ยตลอดอายุโครงการ รอยละ 3 ตอป และ
ยอมรับวามีโอกาสจะไมไดรับผลตอบแทน หรือไดรับต่ํากวาหรือสูงกวาอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่กําหนดไวในชวง
ระหวางอายุโครงการ
3. กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง มีนโยบายการลงทุนอยางไร
กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง จะลงทุนในหลักทรัพยของสถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจที่กระทรวงการคลังถือหุน
อยูในปจจุบัน รวมทั้งรัฐวิสาหกิจที่จะแปรสภาพ หุนเพิ่มทุนตามสิทธิเรียกรองของรัฐที่มอบใหกองทุนเพื่อการฟนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงินลงทุนไปกอน หุนเพิ่มทุนตามสิทธิ หรือสิทธิเรียกรองที่กระทรวงการคลังอาจมีในอนาคต
นอกจากนี้ กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ยังสามารถลงทุนในตราสารทางการเงินของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบัน
การเงินอื่นที่เหมาะสม รวมทั้งการเปดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงิน
4. กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง มีลักษณะตางไปจากกองทุนรวมทั่วไปอยางไร
แม วา กองทุ น รวมวายุ ภัก ษ หนึ่ ง จะลงทุ น ในหุ น เป น หลัก แต เพื่ อ คุ ม ครองมิ ใ ห ผู ล งทุ น ทั่ ว ไปไดรั บ ผลกระทบจาก
การปรับตัวลดลงของราคาหลักทรัพย กระทรวงการคลังจึงไดใหสิทธิกองทุนรวมในการขายกองทรัพยสินเพื่อคุมครอง
เงินลงทุนและผลตอบแทนขั้นต่ําแกผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. ซึ่งถือหนวยลงทุนตั้งแตเริ่มตนจนครบอายุโครงการ
แตในการใหความคุมครองดังกลาวกระทรวงการคลังไดกําหนดเปนเงื่อนไขไววา หากราคาของหุนที่กระทรวงการคลัง
ไดขายใหแกกองทุนรวมไปนั้นมีการปรับตัวสูงขึ้นในระดับหนึ่ง กระทรวงการคลังจะเปนผูรับประโยชนสวนใหญ ดังนั้น
ผลตอบแทนที่ผูลงทุนไดรับอาจจะสูงกวาผลตอบแทนขั้นต่ําที่กําหนดไว แตจะไมเทากับการเพิ่มขึ้นของราคาหุน
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5. เงินลงทุนของทานจะมีความเสี่ยงอะไรบาง ?
การที่ทานลงทุนกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง จะมีความเสี่ยงดังตอไปนี้
5.1 ความเสี่ยงในการที่มูลคาทรัพยสินสุทธิ (Net Asset Value หรือ NAV) ไมสะทอนผลตอบแทนสวนเกิน
และมูลคาทรัพยสินสุทธิที่เพิ่มขึ้นตามราคาตลาด
สิทธิในการซื้อกองทรัพยสิน (Call option) ของกระทรวงการคลังจากกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ในปที่ครบอายุ
โครงการ จะสงผลกระทบตอการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิหากมูลคากองทรัพยสินสูงกวาราคาใชสิทธิซื้อ
กองทรัพยสินที่กําหนด ทําใหผูถือหนวยลงทุนมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับผลตอบแทนสวนเกินในรูปเงินปนผลและ
ไมไดรับการจัดสรรมูลคาทรัพยสินสุทธิสวนเกินของกองทุนเปนสัดสวนตามมูลคาทรัพยสินสุทธิที่เพิ่มขึ้นจริงตาม
ราคาตลาด
5.2 ความเสี่ยงในการไมไดรับเงินปนผลในแตละปตามอัตราผลตอบแทนขั้นต่ํา
ผูถือหนวยลงทุนมีความเสี่ยงในการไมไดรับเงินปนผลในแตละปตามผลตอบแทนขั้นต่ํา ในกรณีที่ในปนั้นกองทุน
รวมวายุภักษ หนึ่ง ไมมีกําไร1 หรือ ไมมีสํารองเงินปนผล หรือมีในจํานวนที่ไมเพียงพอที่จะจายใหตามอัตรา
ผลตอบแทนขั้นต่ํา อยางไรก็ตาม เมื่อครบกําหนดอายุโครงการ ผูที่ถือหนวยลงทุนตั้งแตการเสนอขายครั้งแรกจน
ครบ 10 ป ตามอายุโครงการ จะไดรับเงินชดเชยจนครบจํานวนที่ทําใหอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอปตลอดอายุ
โครงการไมนอยกวารอยละ 3
5.3 ความเสี่ยงในการไมไดรับความคุมครองเงินลงทุนและผลตอบแทนขั้นต่ํา กรณีที่ซื้อหรือขายหนวย
ลงทุนในตลาดรอง
กรณีที่ซื้อหรือขายหนวยลงทุนในตลาดรอง ผูถือหนวยลงทุนมีความเสี่ยงในการไมไดรับการคุมครองเงินลงทุน
และผลตอบแทนขั้นต่ํา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ 3 ปจจัย คือ
1. มูลคารวมของเงินปนผลที่ผูถือหนวยลงทุนรายกอนๆ ทุกรายไดรับ
2. มูลคาของเงินปนผลที่ผูถือหนวยลงทุนซึ่งซื้อหนวยลงทุนจากตลาดรองไดรับในชวงระยะเวลาที่ถือครอง
หนวยลงทุนไว
3. มูลคาหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนซึ่งซื้อหรือขายหนวยลงทุนในตลาดรอง
5.4 ความเสี่ยงในการไมไดรับความคุมครองเงินลงทุนและผลตอบแทนขั้นต่ําในทันทีที่เลิกกองทุนรวมกอน
ครบอายุโครงการตามเงื่อนไขที่ปรากฏในโครงการ
เนื่องจากกลไกการคุมครองเงินลงทุนและผลตอบแทนขั้นต่ําผานสัญญาการใหสิทธิในการขายกองทรัพยสิน
(Put Option) จะเกิดไดเพียงครั้งเดียวในชวงระยะเวลาการใชสิทธิในปที่ครบอายุโครงการ สงผลใหกรณีที่เลิก
กองทุนรวมกอนครบอายุโครงการ ผูถือหนวยลงทุนอาจมีความเสี่ยงในการไมไดรับความคุมครองเงินลงทุนและ
ผลตอบแทนขั้นต่ําในทันที แตผูถือหนวยลงทุนจะไดรับชําระเงินคืนตามเงื่อนไขการคุมครอง เมื่อครบกําหนดอายุ
โครงการในปที่ 10
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กําไร หมายถึง กําไรสุทธิ และ/หรือ กําไรสะสม และ/หรือ กําไรจากการลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
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5.5 ความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นจากการที่บริษัทจัดการสามารถมอบหมายใหคณะกรรมการการลงทุน มีสิทธิ
ที่จะแตงตั้งผูแทนของกระทรวงการคลังเขาไปเปนกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการ และ/หรือ ที่
ปรึกษาของบริษัทหรือองคกรที่กระทรวงการคลังเคยถือหุนอยูเดิมและปจจุบันเปนกองทรัพยสินของ
กองทุนรวม ซึ่งในบางกรณีกระทรวงการคลังอาจคํานึงถึงนโยบายของรัฐในการบริหารกิจการเหลานั้น
นอกเหนือจากประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุนเพียงอยางเดียว
6. กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง มีเงื่อนไขในการจายเงินปนผลอยางไร
6.1 การกําหนดอัตราเงินปนผลจายจะพิจารณาจากกําไรหลังจากปรับลดดวยผลประโยชนที่กระทรวงการคลังจะ
ไดรับในกรณีที่มูลคาของกองทรัพยสินสูงกวาราคาที่กระทรวงการคลังมีสิทธิซื้อกองทรัพยสิน2จากกองทุนรวม
6.2 ในปใดๆ ที่กองทุนรวมมีกําไร ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. จะไดรับเงินปนผลตามอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่
กําหนดไว หากมีกําไรมากกวาอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําก็จะตองกันไวเพื่อสํารองจายเงินปนผลตามผลตอบแทน
ขั้นต่ําจนครบอายุโครงการโดยยังไมอาจนําเงินมาจายเปนเงินปนผลเพิ่มเติมได หากมีเงินเหลือภายหลังการ
จายเงินปนผลและการกันสํารองจนครบจํานวนแลวบริษัทจัดการจึงอาจพิจารณาจายเงินปนผลมากกวาอัตราขั้น
ต่ําในปนั้นๆ ได
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการสํารองเงินปนผลจะปรากฏอยูในหัวขอ 19.1.4 "การสํารองเงินปนผล" ในหนังสือชี้ชวน
เสนอขายหนวยลงทุน สวนขอมูลโครงการ
6.3 ในปใดที่กองทุนรวมไมมีกําไรหรือสํารองเงินปนผล ผู+ถือหนวยลงทุนจะไมไดรับเงินปนผลในปนั้นๆ หรือหากในป
ใดกองทุนรวมมีกําไรหรือสํารองเงินปนผลไมเพียงพอกับอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําก็จะจายเทาที่มีกําไรและสํารอง
เงินปนผลที่มีอยูจริง
6.4 ในกรณีที่มีการจายเงินปนผล จะมีการแบงเงินปนผลดังนี้
อัตราเงินปนผลจาย
(รอยละของมูลคาเงินลงทุนเริ่มตนของ
โครงการ)
ขั้นที่ 1: นอยกวาหรือเทากับรอยละ 2.1*
(อัตราขั้นต่ํา)
ขั้นที่ 2: สวนที่เกินรอยละ 2.1 ในขั้นที่ 1 แต
ไมเกินรอยละ 5.1
ขั้นที่ 3: สวนที่เกินรอยละ 5.1ในขั้นที่ 2 แต
ไมเกินรอยละ 9.1
ขั้นที่ 4: สวนที่เกินรอยละ. 9.1 ในขั้นที่ 3

สวนแบงเงินปนผล
ผูถือหนวยลงทุน
ผูถือหนวยลงทุน
ประเภท ก.
ประเภท ข.
รอยละ 100 ของเงินปน รอยละ 0 ของเงินปนผล
ผลในขั้นที่ 1
ในขั้นที่ 1
รอยละ 70 ของเงินปนผล รอยละ 30 ของเงินปนผล
สวนเกินในขั้นที่ 2
สวนเกินในขั้นที่ 2
รอยละ 35 ของเงินปนผล รอยละ 65 ของเงินปนผล
สวนเกินในขั้นที่ 3
สวนเกินในขั้นที่ 3
รอยละ 5 ของเงินปนผล รอยละ 95 ของเงินปนผล
สวนเกินในขั้นที่ 4
สวนเกินในขั้นที่ 4

หมายเหตุ: * อัตราเงินปนผลจายรอยละ 2.1 ของมูลคาเงินลงทุนเริ่มตนของโครงการ (100,000 ลานบาท) เทียบเทากับ
อัตราเงินปนผลจายรอยละ 3 ของมูลคาเงินลงทุนของผูถ ือหนวยลงทุนประเภท ก. (70,000 ลานบาท)
2

กองทรัพยสิน หมายถึง หลักทรัพยในกองทรัพยสินเริ่มแรก (หลักทรัพยที่ซื้อจากกระทรวงการคลัง) และหลักทรัพยที่ไดมาตามสิทธิอันเกิดจากหลักทรัพยในกองทรัพยสิน
ดังกลาว ซึ่งกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง มีอยู ณ วันเริ่มใชสิทธิ และใหหมายความรวมถึง (1) เงินที่ไดรับมาจากการขายหลักทรัพยดังกลาว และ/หรือ (2) หลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอื่นใดที่ซื้อหรือไดมาดวยเงินที่ไดมาตามขอ (1) ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการซื้อหรือขายในทอดใด ๆ
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7. กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง มีการแบงมูลคาทรัพยสินสุทธิ (Net Asset Value หรือ NAV) ของกองทุนรวม
ระหวางผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. และประเภท ข. เมื่อครบกําหนดอายุโครงการ อยางไร
เมื่อครบกําหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ ดังตอไปนี้ เพื่อแบงมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวมใหแกผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. และประเภท ข.
7.1 คํานวณหา NAV ของกองทุนรวม กอนที่จะมีการใชสิทธิใดๆ ตามสัญญาใหสิทธิในการขายกองทรัพยสินของ
กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง (Put Option) หรือ สัญญาใหสิทธิในการซื้อกองทรัพยสินของกองทุนรวมวายุภักษ
หนึ่ง (Call Option)
7.2 พิจารณาเงื่อนไขการใชสิทธิตามสัญญาใหสิทธิในการขายกองทรัพยสินของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง (Put
Option)
ในกรณีที่ NAV ของกองทุนรวม ณ วันใชสิทธิ นอยกวาเงินลงทุนเริ่มตนของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. ทั้งหมด
(70,000 ลานบาท) หรือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตลอดอายุโครงการของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. ต่ํากวา
อัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่กําหนด (รอยละ 3) กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง มีสิทธิที่จะขายกองทรัพยสินใหแก
กระทรวงการคลังตามราคาใชสิทธิขาย ซึ่งมีรายละเอียดการคํานวณ ดังนี้
ราคาใชสิทธิขาย = จํานวนที่ต่ํากวาระหวาง 1. และ 2.
1. มู ล ค า ในอนาคต ณ วั น สิ้ น สุ ด อายุ โ ครงการ ของราคากองทรั พ ย สิ น เริ่ ม แรกที่
กระทรวงการคลังขายใหกองทุนรวม - ผลรวมของมูลคาในอนาคต ณ วันสิ้นสุดอายุ
โครงการ ของ เงิน ปนผลที่ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. ไดรับจริง แตไ มเกิน
ผลตอบแทนขั้นต่ําที่กําหนด + ผลรวมของมูลคาในอนาคต ณ วันสิ้นสุดอายุ
โครงการ ของจํา นวนเงิน ที่ ใ ช ไ ปเพื่ อ ใหไ ด ม าซึ่ ง หลักทรัพ ยต ามสิท ธิอั น เกิด จาก
หลักทรัพยในกองทรัพยสินเริ่มแรก (โดยไมรวมเงินที่เปนกองทรัพยสินที่ใชไปเพื่อให
ไดมาซึ่งหลักทรัพยดังกลาว)
2. จํานวนที่สูงกวาระหวาง 2.1 และ 2.2
2.1 มูลคาเงินลงทุนเริ่มตนของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. (70,000 ลานบาท)
2.2 มูลคา ณ วันสิ้นสุดอายุโครงการ ที่ทําใหอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอปตลอดอายุ
โครงการ (IRR) ของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. เทากับ รอยละ 3 (สาม)
ตัวอยางและสูตรการคํานวณปรากฏในขอ 4.6.1 “สรุปสาระสําคัญของสัญญาใหสิทธิในการขายกองทรัพยสิน
ของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง (Put Option)” และภาคผนวก 3 ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน สวนขอมูล
โครงการ
7.3 พิจารณาเงื่อนไขการใชสิทธิตามสัญญาใหสิทธิในการซื้อกองทรัพยสินของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง (Call
Option)
ในกรณีที่ มูลคาของกองทรัพยสินหลังหักคาใชจายในการดําเนินงานของกองทุนรวม ณ วันเริ่มใชสิทธิ สูงกวา
หรือเทากับ ราคาใชสิทธิซื้อ กระทรวงการคลังมีสิทธิที่จะซื้อกองทรัพยสินในราคาใชสิทธิซื้อ ทั้งนี้ การตัดสินใจใช
สิทธิดังกลาวขึ้นอยูกับดุลยพินิจของกระทรวงการคลัง
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ราคาใชสิทธิซื้อ

= มู ล ค า ในอนาคต ณ วั น สิ้ น สุ ด อายุ โ ครงการ ของ ราคากองทรั พ ย สิ น เริ่ ม แรกที่
กระทรวงการคลังขายใหกองทุนรวม (70,000 ลานบาท) + ผลรวมของมูลคาในอนาคต
ณ วันสิ้นสุดอายุโครงการ ของเงินปนผลที่ผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. ไดรับจริง +
ผลรวมของมูลคาในอนาคต ณ วันสิ้นสุดอายุโครงการ ของจํานวนเงินที่ใชไปเพื่อใหไดมา
ซึ่งหลักทรัพยตามสิทธิอันเกิดจากหลักทรัพยในกองทรัพยสินเริ่มแรก (โดยไมรวมเงินที่
เปนกองทรัพยสินที่ใชไปเพื่อใหไดมาซึ่งหลักทรัพยดังกลาว)

ตัวอยางและสูตรการคํานวณปรากฏในขอ 4.6.2 “สรุปสาระสําคัญของสัญญาใหสิทธิในการซื้อกองทรัพยสินของ
กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง (Call Option)” และภาคผนวก 3 ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน สวนขอมูล
โครงการ
7.4 คํานวณ NAV
(Call Option)

ของกองทุนรวมหลังจากการคํานึงถึงการใชสิทธิขาย (Put

Option)

หรือการใชสิทธิซื้อ

7.5 ในกรณีที่มีการใชสิทธิขาย (Put Option) ใหดําเนินการแบง NAV ใหผูถือหนวยลงทุนแตละประเภท ดังนี้
(1) ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. จะไดรับ NAV ตามราคาใชสิทธิขายที่คํานวณได
(2) ผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. จะไดรับ NAV ตามจํานวน NAV ที่เหลือหลังจากหักใหผูถือหนวยลงทุนประเภท
ก. แลว
7.6 ในกรณีที่มีการใชสิทธิซื้อ (Call Option) หรือกรณีที่ไมมีการใชสิทธิใด ๆ ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(1) ถา NAV ของกองทุนรวม นอยกวา ผลรวมของ มูลคาเงินลงทุนและผลตอบแทนขั้นต่ําที่ไดรับความคุมครอง
และ มูลคาเงินลงทุนเริ่มตนของผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. (30,000 ลานบาท) ใหดําเนินการแบง NAV
ดังนี้
(1.1) ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. จะไดรับ NAV ตามมูลคาเงินลงทุนและผลตอบแทนขั้นต่ําที่ไดรับความ
คุมครอง
(1.2) ผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. จะไดรับ NAV ตามจํานวน NAV ที่เหลือหลังจากหักใหผูถือหนวยลงทุน
ประเภท ก. แลว
(2) ถา NAV ของกองทุนรวม มากกวา ผลรวมของ มูลคาเงินลงทุนและผลตอบแทนขั้นต่ําที่ไดรับความคุมครอง
และ มูลคาเงินลงทุนเริ่มตนของผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. (30,000 ลานบาท) ใหนํา NAV ของกองทุนรวม
หักดวย มูลคาเงินลงทุนและผลตอบแทนขั้นต่ําที่ไดรับความคุมครองและ มูลคาเงินลงทุนเริ่มตนของผูถือ
หนวยลงทุนประเภท ข. แลวไดเปน NAV สวนเกิน แลวดําเนินการแบง NAV สวนเกินตามตารางดังนี้
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อัตราการแบง NAV สวนเกิน
(รอยละของมูลคาที่ตราไว
ของหนวยลงทุน)
ขั้นที่ 1 : นอยกวาหรือเทากับรอยละ 3
ขั้นที่ 2 : สวนที่เกินรอยละ 3 ในขั้นที่ 1
แตไมเกินรอยละ 7
ขั้นที่ 3 : สวนที่เกินรอยละ 7 ในขั้นที่ 2

สวนแบง NAV สวนเกิน
ผูถือหนวยลงทุน
ผูถือหนวยลงทุน
ประเภท ก.
ประเภท ข.
รอยละ 70 ของ NAV
รอยละ 30 ของ NAV
สวนเกินในขั้นที่ 1
สวนเกินในขั้นที่ 1
รอยละ 35 ของ NAV
รอยละ 65 ของ NAV
สวนเกินในขั้นที่ 2
สวนเกินในขั้นที่ 2
รอยละ 5 ของ NAV
รอยละ 95 ของ NAV
สวนเกินในขั้นที่ 3
สวนเกินในขั้นที่ 3

(2.1) ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. จะไดรับ NAV เทากับ มูลคาเงินลงทุนและผลตอบแทนขั้นต่ําที่ไดรับ
ความคุมครอง บวกดวย NAV สวนเกินที่ไดรับแบงจากตารางขางตน
(2.2) ผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. จะไดรับ NAV เทากับ 30,000 ลานบาท บวกดวย NAV สวนเกินที่ไดรับ
แบงจากตารางขางตน
ทั้งนี้ รายละเอียดการคํานวณ NAV ระหวางอายุโครงการ ปรากฎอยูในหัวขอ 17.1 "วิธีการคํานวณมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง" ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน สวนขอมูลโครงการ
8. แผนภาพเปรียบเทียบการลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมนโยบายอื่นภายใตการจัดการของบริษัท
จัดการเดียวกัน
ผลตอบแทนขั้นต่ําของ
กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง *
กองทุนรวมตลาดเงิน

ความเสี่ยงต่ํา
ผลตอบแทนต่ํา

กองทุนตราสารหนี้
ที่เนนลงทุนในพันธบัตร

กองทุนตราสารหนี้

กองทุนหุนทุน
ที่ลงทุนตามIndex

กองทุนหุนทุน

กองทุนหุนทุน
แบบกลุมธุรกิจ

ความเสี่ยงสูง
ผลตอบแทนสูง

หมายเหตุ: *อัตราผลตอบแทนขั้นต่ําเฉลี่ยตลอดอายุโครงการของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. เทากับ รอยละ 3 ตอป
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9. ทานควรลงทุนในกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง นานเทาไร และควรเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุน
รวมวายุภักษ หนึ่ง กับตัวชี้วัด (Benchmark) อะไร
เนื่ อ งจากกองทุ น รวมวายุ ภั ก ษ หนึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก เพื่ อ ส ง เสริ ม การลงทุ น ในระยะปานกลางถึ ง ระยะยาว
ดังนั้น แมวาหนวยลงทุนของกองทุนวายุภักษ หนึ่ง จะสามารถซื้อขายไดทุกวันในตลาดรองเมื่อมีการแตงตั้งผูสราง
สภาพคลองในตลาดรอง (Liquidity Provider และ/หรือ Market Maker) หรือเมื่อกองทุนรวมมีการจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แตหากทานตองการไดรับการคุมครองเงินลงทุนและผลตอบแทนเฉลี่ยตลอดอายุ
โครงการไมนอยกวารอยละ 3 ตอป ทานจะตองถือหนวยลงทุนจนครบอายุโครงการ 10 ป และทานควรเปรียบเทียบ
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง กับ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปของธนาคารพาณิชย และอัตรา
ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือเทากับอายุคงเหลือของกองทุนรวม
10. ทานจะไดรับการรับประกันเงินลงทุนของทานหรือไม?
กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ไมไดมีการรับประกันเงินลงทุน แตมีกลไกในการคุมครองทั้งเงินลงทุนและผลตอบแทน
ขั้นต่ําใหแกผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. โดยมีการกําหนดอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําเฉลี่ยตลอดอายุโครงการ เทากับ
รอยละ 3 ตอป ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนมีผลประกอบการที่ดีและสามารถจายผลตอบแทนขั้นต่ําใหแกผูถือหนวยลงทุน
ประเภท ก. รวมทั้งสามารถสํารองเงินเพื่อจายผลตอบแทนขั้นต่ําในอนาคตใหแกผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. ไดจน
ครบตามจํานวนปที่เหลืออยูจนสิ้นสุดอายุโครงการแลว บริษัทจัดการอาจพิจารณาจายเงินปนผลสวนเกิน โดยจัดสรร
ใหผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. ตามสัดสวนที่กําหนดในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน สวนขอ มูลโครงการ
(ตัวอยางการจัดสรรเงินปนผล ตามภาคผนวก 1 ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน สวนขอมูลโครงการ)
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รายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง
1. ทานจะลงทุนในกองทุนรวมนีไ้ ดอยางไร?
บริษัทจัดการไดแตงตั้งบริษัทหลักทรัพย 5 แหงเปนผูจัดจําหนายหนวยลงทุน โดยผูจัดจําหนายหนวยลงทุนไดแตงตั้ง
ธนาคารพาณิชยไทย 5 แหงเปนตัวแทนจําหนายหนวยลงทุน เพื่อแจกจายหนังสือชี้ชวนและเอกสารขอมูลตาง ๆ ของ
กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ใหแกผูสนใจลงทุน รวมทั้งรับจองซื้อหนวยลงทุน
หากทานใดสนใจจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ทานสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อได
ระหวางวันที่ 4 - 24 พฤศจิกายน 2546 และสามารถจองซื้อหนวยลงทุนไดที่ที่ทําการทุกแหงของธนาคารพาณิชยซึ่ง
เปนตัวแทนจําหนายหนวยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง
(1) ผูลงทุนทั่วไปที่เปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย สหกรณ มูลนิธิ วัด สถานศึกษา โรงพยาบาล องคกรสาธารณกุศล
หรือนิติบุคคลอื่นที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย
สามารถจองซื้อหนวยลงทุนไดที่ตัวแทนจําหนายหนวยลงทุน ระหวางวันที่ 11-14 และ 17-19 พฤศจิกายน
2546 ตั้งแตเวลา 8.30 – 15.30 น. หรือตั้งแตเวลาเปดทําการของตัวแทนจําหนายหนวยลงทุนแตละสาขา ถึง
15.30 น. โดยกรอกใบจองซื้อใหครบถวนและแนบเอกสารหลักฐานในการจองซื้อ พรอมชําระเงินคาจองซื้อหนวย
ลงทุน
(2) ผูลงทุนทั่วไปที่เปนบุคคลเฉพาะกลุม เชน สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย สภากาชาดไทย มูลนิธิในพระ
บรมราชูปถัมภ/พระราชินูปถัมภ/พระอุปถัมภ เปนตน
สามารถจองซื้อหนวยลงทุนไดที่ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2546 ตั้งแตเวลา
8.30 – 15.30 น. โดยกรอกใบจองซื้อใหครบถวนและแนบเอกสารหลักฐานในการจองซื้อ พรอมชําระเงินคา
จองซื้อหนวยลงทุน
(3) ผูลงทุนทั่วไปที่เปนสถาบันการเงินและกองทุน
สามารถจองซื้อหนวยลงทุนไดที่ตัวแทนจําหนายหนวยลงทุน ระหวางวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2546 ตั้งแตเวลา
8.30 – 15.30 น. โดยกรอกใบจองซื้อใหครบถวนและแนบเอกสารหลักฐานในการจองซื้อ พรอมชําระเงินคาจอง
ซื้อหนวยลงทุน โดยผูลงทุนกลุมนี้จะมีสิทธิจองซื้อหนวยลงทุนไดก็ตอเมื่อมีหนวยลงทุนเหลือจากการจัดสรรหนวย
ลงทุนใหแกผูลงทุนทั่วไปตามขอ (1) และ (2) เทานั้น
(4) บุคคลอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
หากมีหนวยลงทุนเหลือจากการจัดสรรใหผูลงทุนทั่วไปแลว บริษัทจัดการจะจําหนายหนวยลงทุนที่เหลือใหแก
บุคคลอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบุคคลอื่นใดดังกลาวสามารถจองซื้อหนวยลงทุนไดที่ตัวแทนจําหนาย
หนวยลงทุน ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2546 ตั้งแตเวลา 8.30 – 15.30 น. โดยกรอกใบจองซื้อใหครบถวนและ
แนบเอกสารหลักฐานในการจองซื้อ พรอมชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน โดยผูลงทุนกลุมนี้จะมีสิทธิจองซื้อ
หนวยลงทุนไดก็ตอเมื่อมีหนวยลงทุนเหลือจากการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนทั่วไปตามขอ (1) – (3) เทานั้น
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ในกรณีที่มีผูจองซื้อหนวยลงทุน มาเขาคิวจองซื้อที่ตัวแทนจําหนายหนวยลงทุนกอนเวลา 15.30 น. แตตัวแทน
จําหนายหนวยลงทุนไมสามารถบันทึกขอมูลการจองซื้อดังกลาวไดเสร็จสิ้นภายในเวลา 15.30 น. ใหถือวาผูจองซื้อ
ดังกลาวมาจองซื้อทันเวลา 15.30 น. ดังนั้นใหตัวแทนจําหนายหนวยลงทุนสามารถบันทึกขอมูลการจองซื้อดังกลาว
หลังเวลา 15.30 น.ได
ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของธนาคารพาณิชยที่เปนตัวแทนจําหนายหนวยลงทุน
(1) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท 0-2296-4722, 0-2296-4791
(2) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท 0-2255-2222
(3) ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ เลขที่ 44 อาคารไทยธนาคาร
ถนนสาธร แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท 0-2626-7777
(4) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท 0-2544-3866-67 และ 0-2544-3871-76
(5) ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ เลขที่ 1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2208-5786-7 และ 0-2208-5509
และทุกสาขาของธนาคารพาณิชยดังกลาวขางตน
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2. ทานตองลงทุนเปนจํานวนเงินเทาไร?
ทานสามารถจองซื้อหนวยลงทุนไดตั้งแต 10,000 บาทขึ้นไป และจะตองเปนทวีคูณของ 1,000 บาท โดยจะตองกรอก
ใบจองซื้อหนวยลงทุน ซึ่งจะแยกตามประเภทผูลงทุน ดังนี้
(1) ผูลงทุนทั่วไปที่เปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลอื่นที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย
ใบจองซื้อหนวยลงทุนของผูลงทุนทั่วไปกลุมนี้ แบงออกเปน 2 แบบ ไดแก
แบบที่ 1 ใชสําหรับการจองซื้อจํานวนหนวยลงทุนขั้นต่ํา 10,000 บาท และจะตองเปนทวีคูณของ 1,000 บาท
โดยจะจองซื้อสูงสุดไดไมเกิน 500,000 บาท
แบบที่ 2 ใชในกรณีที่ผูจองซื้อตองการจองซื้อหนวยลงทุนเกิน 500,000 บาท หรือตองการจองซื้อโดยไดรับการ
จัดสรรแบบสุมเลือก ผูจองซื้อตองกรอกใบจองซื้อแบบที่ 2
ตัวอยาง

ผูที่ตองการจองซื้อจํานวน 800,000 บาท สามารถจองซื้อไดหลายทางเลือก เชน
ทางเลือกที่ 1: กรอกใบจองซื้อแบบที่ 1 จํานวน 500,000 บาท และใบจองซื้อแบบที่ 2 จํานวน
300,000 บาท โดยหนวยลงทุนในใบจองซื้อแบบที่ 1 จะไดรับการจัดสรรแบบจองซื้อกอนไดกอน สวน
หนวยลงทุนในใบจองซื้อแบบที่ 2 จะไดรับการจัดสรรโดยวิธีสุมเลือก ถามีหนวยลงทุนเหลือจากการ
จัดสรรแบบจองซื้อกอนไดกอน
ทางเลือกที่ 2: กรอกใบจองซื้อแบบที่ 2 จํานวน 800,000 บาท โดยจะไดรับการจัดสรรโดยวิธีสุมเลือก
ถามีหนวยลงทุนเหลือจากการจัดสรรแบบจองซื้อกอนไดกอน

(2) ผูลงทุนทั่วไปที่เปนสหกรณ มูลนิธิ วัด สถานศึกษา โรงพยาบาล องคกรสาธารณกุศลที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย
ใบจองซื้อหนวยลงทุนของผูลงทุนทั่วไปกลุมนี้ แบงออกเปน 2 แบบ ไดแก
แบบที่ 1 ใชสําหรับการจองซื้อจํานวนหนวยลงทุนขั้นต่ํา 10,000 บาท และจะตองเปนทวีคูณของ 1,000 บาท
โดยจะจองซื้อสูงสุดไดไมเกิน 500,000 บาท
แบบที่ 2 ใชในกรณีที่ผูจองซื้อตองการจองซื้อหนวยลงทุนเกิน 500,000 บาท หรือตองการจองซื้อโดยไดรับการ
จั ด สรรแบบสุ ม เลื อ ก ผู จ องซื้ อ ต อ งกรอกใบจองซื้ อ แบบที่ 2
โดยจะจองซื้ อ สู ง สุ ด ได ไ ม เ กิ น
500,000,000 บาท ตอราย
(ดูตัวอยางทางเลือกในการจองซื้อไดในขอ (1))
(3) ผูลงทุนทั่วไปที่เปนบุคคลเฉพาะกลุม
ใชใบจองซื้อ แบบที่ 3 โดยจํานวนจองซื้อขั้นต่ําสําหรับใบจองซื้อแบบที่ 3 เทากับ 10,000 บาท และจะตองเปน
ทวีคูณของ 1,000 บาท
(4) ผูลงทุนทั่วไปที่เปนสถาบันการเงินและกองทุน และบุคคลอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
ใชใบจองซื้อ แบบที่ 4 โดยจํานวนจองซื้อขั้นต่ําสําหรับใบจองซื้อแบบที่ 4 เทากับ 10,000 บาท และจะตองเปน
ทวีคูณของ 1,000 บาท
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3. บริษัทจัดการ และ/หรือผูจัดจําหนายหนวยลงทุนมีวิธีการจัดสรรหนวยลงทุนประเภท ก. ใหกับผูจองซื้อ
อยางไร?
ในเบื้องตน หนวยลงทุนจะถูกแบงการจัดสรรออกเปน 2 กลุม ไดแก
กลุมที่ 1: จํานวน 65,000 ลานบาท (6,500 ลานหนวย)
กลุมที่ 2: จํานวน 5,000 ลานบาท (500 ลานหนวย)
รอบที่ 1:

การจัดสรรหนวยลงทุนกลุมที่ 1

1.1

จํานวนไมเกิน 3,250 ลานบาท จัดสรรใหแกผูจองซื้อที่เปนบุคคลเฉพาะกลุมตามใบจองซื้อแบบที่ 3

1.2

จํานวน 61,750 ลานบาท และสวนที่เหลือจากการจัดสรรในรอบที่ 1.1 จะไดรับการจัดสรรใหแกผูจอง
ซื้อที่เปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือสหกรณ มูลนิธิ วัด สถานศึกษา โรงพยาบาล องคกรสา
ธารณกุศล หรือนิติบุคคลอื่นที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย ที่ยื่นใบจองซื้อแบบที่ 1 ทุกราย โดยแตละรายจะ
ไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนในสวนที่จองซื้อไมเกิน 500,000 บาท (50,000 หนวย)
ในการจัดสรรในรอบที่ 1.1 และ 1.2 หากมีจํานวนหนวยลงทุนที่ไดรับการจองซื้อมากกวาจํานวน
หนวยลงทุน ที่ สามารถจัด สรรได ผูจั ดจํา หนา ยหนวยลงทุน แต ล ะรายจะจั ดสรรหนว ยลงทุน โดยใช
หลักการ “จองซื้อกอนไดกอน” ตามวันและเวลาที่ตัวแทนจําหนายหนวยลงทุนของผูจัดจําหนายหนวย
ลงทุนแตละรายไดรับเอกสารการจองซื้อหนวยลงทุน

รอบที่ 2:

การจัดสรรหนวยลงทุนกลุมที่ 2
ผูจองซื้อที่เปนสหกรณ มูลนิธิ วัด สถานศึกษา โรงพยาบาล และองคกรสาธารณกุศล ที่จัดตั้งตาม
กฎหมายไทย ที่ยื่นใบจองซื้อแบบที่ 2
หากหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรรตามจํานวนการจองซื้อทั้งหมดในรอบที่ 2 บริษัทจัดการจะ
พิจารณาจัดสรรหนวยลงทุนใหผูจองซื้อตามวิธีสุมเลือก (Random) ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผูจัด
จําหนายหนวยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไม
จําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา

รอบที่ 3:

ในกรณีที่มีหนวยลงทุนคงเหลือจากการจัดสรรในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 จะทําการจัดสรรใหกับผูจองซื้อ
ที่เปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และนิติบุคคลอื่นที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย ที่ยื่นใบจองซื้อแบบที่ 2
(โดยไมรวมผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนในรอบที่ 2)
หากหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรรตามจํานวนการจองซื้อทั้งหมดในรอบที่ 3 บริษัทจัดการจะ
พิจารณาจัดสรรหนวยลงทุนใหผูจองซื้อตามวิธีสุมเลือก (Random) ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผูจัด
จําหนายหนวยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไม
จําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา
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รอบที่ 4:

ในกรณีที่มีหนวยลงทุนคงเหลือจากการจัดสรรในรอบที่ 3 จะทําการจัดสรรใหกับผูจองซื้อที่เปนสหกรณ
มูลนิธิ วัด สถานศึกษา โรงพยาบาล และองคกรสาธารณกุศล ที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย ที่ยื่นใบจองซื้อ
แบบที่ 2 แตยังไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนในรอบที่ 2
หากหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรรตามจํานวนการจองซื้อทั้งหมดในรอบที่ 4 บริษัทจัดการจะ
พิจารณาจัดสรรหนวยลงทุนใหผูจองซื้อตามวิธีสุมเลือก (Random) ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผูจัด
จําหนายหนวยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไม
จําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา

รอบที่ 5:

ในกรณีที่มีหนวยลงทุนเหลือจากการจัดสรรในรอบที่ 4 จะทําการจัดสรรใหกับผูจองซื้อที่เปนนักลงทุน
ทั่วไปที่เปนสถาบันการเงินและกองทุน ที่กรอกใบจองซื้อแบบที่ 4
หากหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรรตามจํานวนการจองซื้อทั้งหมดในรอบที่ 5 บริษัทจัดการ และ/
หรือผูจัดจําหนายหนวยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหนวยลงทุนใหผูจองซื้อโดยใชหลักการ “จองซื้อกอนได
กอน” ตามวันและเวลาที่ตัวแทนจําหนายหนวยลงทุนของผูจัดจําหนายหนวยลงทุนแตละรายไดรับ
เอกสารการจองซื้อหนวยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจําหนายหนวยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะ
จัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา

รอบที่ 6:

ในกรณีที่มีหนวยลงทุนเหลือจากการจัดสรรในรอบที่ 5 จะทําการจัดสรรใหกับผูจองซื้อที่เปนบุคคลอื่น
ใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ที่กรอกใบจองซื้อแบบที่ 4
บริษัทจัดการ และ/หรือผูจัดจําหนายหนวยลงทุนขอสงวนสิทธิจะพิจารณาจัดสรรหนวยลงทุนใหผูจอง
ซื้อโดยใชหลักการ “จองซื้อกอนไดกอน” ตามวันและเวลาที่บริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจําหนายหนวย
ลงทุนไดรับเอกสารการจองซื้อหนวยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจําหนายหนวยลงทุนขอ
สงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหทราบ
ลวงหนา
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ตารางสรุปขอมูลการจองซื้อหนวยลงทุน
ประเภทนักลงทุนทัว่ ไป
บุคคลเฉพาะกลุม

ระยะเวลาการจองซื้อ
11 พ.ย. 46

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และ
11-14, 17-19 พ.ย. 46
นิติบุคคลอื่นที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย

สหกรณ มูลนิธิ วัด สถานศึกษา
โรงพยาบาล องคกรสาธารณกุศล

11-14, 17-19 พ.ย. 46

แบบ
ใบจองซื้อ

มูลคาการจองซื้อ

รอบการจัดสรร

เงื่อนไขการจัดสรร

จํานวนที่ไดรับการจัดสรร

ขั้นต่ํา

แบบที่ 3

10,000 บาท

ไมกําหนด

รอบที่ 1.1

แบบใครมากอนไดกอน

ไมเกิน 3,250 ลานบาท

แบบที่ 1

10,000 บาท

500,000 บาท

รอบที่ 1.2

แบบใครมากอนไดกอน

ใบจองซื้อแบบที่ 1 รวมกับใบจองซื้อแบบที่ 3
จะไดรับการจัดสรรในจํานวนไมเกิน 65,000
ลานบาท

แบบที่ 2

10,000 บาท

ไมกําหนด

รอบที่ 3

แบบสุมเลือก

สวนที่เหลือจากการจัดสรรในรอบที่ 1.1 , 1.2
และ 2

แบบที่ 1

10,000 บาท

500,000 บาท

รอบที่ 1.2

แบบใครมากอนไดกอน

ใบจองซื้อแบบที่ 1 รวมกับใบจองซื้อแบบที่ 3
จะไดรับการจัดสรรในจํานวนไมเกิน 65,000
ลานบาท

แบบที่ 2

10,000 บาท

500,000,000 บาท รอบที่ 2 และ 4

แบบสุมเลือก

ในรอบที่ 2 ไมเกิน 5,000 ลานบาท
ในรอบที่ 4 จะไดรับการจัดสรรไมเกินสวนที่
เหลือจากการจัดสรรในรอบที่ 3

ขั้นสูงสุด

สถาบันการเงินและกองทุน

20-21 พ.ย. 46

แบบที่ 4

10,000 บาท

ไมกําหนด

รอบที่ 5

แบบใครมากอนไดกอน

สวนที่เหลือจากการจัดสรรในรอบที่ 4

บุคคลอื่นที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

24 พ.ย. 46

แบบที่ 4

10,000 บาท

ไมกําหนด

รอบที่ 6

แบบใครมากอนไดกอน

สวนที่เหลือจากการจัดสรรในรอบที่ 5
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4. ทานจะไดเงินลงทุนคืนหรือขายหนวยลงทุนไดอยางไร?
1. ทานจะไดรับเงินลงทุนเริ่มตนคืนเมื่อครบอายุโครงการ 10 ป หรือ
2. ทานสามารถทําการซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง นอกตลาด และสามารถโอนเปลี่ยนมือ
โดยติดตอ นายทะเบียนหนวยลงทุน ซึ่งไดแก บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท
0-2229-2800
3. ในระยะเวลาไมเกิน 12 เดือน หลังจากที่กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม และ
หนวยลงทุนยังไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทจัดการอาจจะแตงตั้งผูสรางสภาพ
คลองในตลาดรอง (Liquidity Provider และ/หรือ Market Maker) โดยทานที่ตองการขายหนวยลงทุนกอนครบ
อายุโครงการ สามารถขายหนว ยลงทุนไดโ ดยผานผูสรางสภาพคลองในตลาดรองดังกลา ว โดยจะตองเสีย
คาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดรองตามอัตราที่ผูสรางสภาพคลองในตลาดรองกําหนด
4. หลังจากหนวยลงทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว ทานสามารถซื้อขายหนวยลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได โดยทานจะตองเปดบัญชีการซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพยที่มี
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย และจะตองเสียคาธรรมเนียม
การซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดรองตามที่นายหนาซื้อขายหลักทรัพยกําหนด
5. ทานจะไดเงินลงทุนคืนเทาไร?
เงื่อนไขการถือครอง
1. กรณีถือหนวยลงทุนตั้งแตเริ่มตนจนครบ
อายุโครงการ
2. กรณีขายหนวยลงทุนในตลาดรองกอน
ครบอายุโครงการ 10 ป
3. กรณีซื้อหนวยลงทุนในตลาดรองและถือ
จนครบอายุโครงการ

จํานวนเงินที่ไดรับ
มู ล ค า หน ว ยลงทุ น ณ วั น ที่ สิ้ น สุ ด อายุ โ ครงการ บวกอั ต รา
ผลตอบแทนขั้นต่ําเฉลี่ยตลอดอายุโครงการรอยละ 3 ตอป
มูลคาหนวยลงทุนตามราคาเสนอซื้อ/ราคาขายในตลาดรอง ณ
วันที่ทํารายการ ลบคาธรรมเนียมตามที่ผูสรางสภาพคลองใน
ตลาดรองหรือนายหนาคาหลักทรัพยกําหนด
มูลคาหนวยลงทุน ณ วัน ที่สิ้นสุดอายุโ ครงการ บวกเงิน ปนผล
ตั้งแตเริ่มถือหนวยลงทุนจนครบอายุโครงการ (และในกรณีที่เมื่อ
เงินปนผลที่ผูถือหนวยลงทุนที่ซื้อในตลาดรองไดรับรวมกับเงินปน
ผลที่ ผู ถื อ หน ว ยลงทุ น รายก อ นหน า ได รั บ น อ ยกว า อั ต รา
ผลตอบแทนขั้นต่ําที่กําหนดไว ผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุน
ณ วันสิ้นสุดอายุโครงการจะไดรับเงินชดเชยในจํานวนที่ทําให
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตลอดอายุโครงการเทากับรอยละ 3 ตอป)

6. ทานจะไดรับเงินปนผลหรือไม?
กองทุนมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุนอยางนอยปละ 1 ครั้ง ในกรณีที่กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง มี
กําไรสุทธิ และ/หรือกําไรสะสม และ/หรือกําไรจากการลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (Unrealized Gain on Investment)
หรือมีเงินสํารองเพื่อจายผลตอบแทนขั้นต่ําในอนาคตใหแกผูถือหนวยลงทุนประเภท ก.
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7. ใครเปนผูบริหารเงินลงทุนของทาน?
ผูทําหนาที่เปนผูบริหารเงินลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ไดแก
(1) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
11 อาคารคิวเฮาสสาทร ชั้น M, G ถนนสาทรใต
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท 0-2670-4900
โทรสาร 0-2679-1824
(2) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
ชั้น 30-32 อาคารเลครัชดา เลขที่ 193-195 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0-2661-9000-99
โทรสาร 0-2661-9100 และ 0-2661-9111
8. ใครเปนผูเก็บรักษาทรัพยสินและดูแลผูบริหารเงินลงทุนใหปฏิบัติตามขอกําหนดการลงทุนที่ตกลงกันไว?
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0-2208-5000
โทรสาร 0-2253-1240
9. ทานจะรูความคืบหนาของเงินลงทุนของทานไดอยางไร?
เมื่อครบรอบปบัญชีของกองทุนบริษัทจัดการจะดําเนินการจัดทํารายงานประจําป และจัดสงใหผูถือหนวยลงทุนทุก
รายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน
หากท า นต อ งการทราบรายละเอี ย ดการลงทุ น ของกองทุ น รวมวายุ ภั ก ษ หนึ่ ง สามารถแจ ง ความประสงค เ ป น
ลายลักษณอักษร สงมายังบริษัทจัดการกองทุนที่ทําหนาที่เปนผูบริหารเงินลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ได
10. ทานจะรูมูลคาการลงทุนของทานไดอยางไร?
(1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถดูมูลคาหนวยลงทุนไดจากการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวม
วายุภักษ หนึ่ง ทุกวันจันทรในหนังสือพิมพรายวัน และสามารถดูไดจาก website ของบริษัทจัดการทั้ง 2 แหง ซึ่ง
ไดแก www.ktam.co.th และ www.mfcfund.com
(2) ในกรณีที่หนวยลงทุนยังไมไดจดทะเบียนหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูถือหนวยลงทุน
สามารถดูราคาซื้อขายหนวยลงทุนไดจากผูสรางสภาพคลองในตลาดรอง
(3) ในกรณีที่หนวยลงทุนไดจดทะเบียนหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูถือหนวยลงทุนสามารถดู
ราคาซื้อขายหนวยลงทุนไดจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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11. มีคาใชจาย*อะไรบางในการลงทุนในกองทุนรวมวายุภกั ษ หนึ่ง
1. คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซ ื้อหรือผูถือหนวยลงทุน (รอยละของมูลคาหนวยลงทุน)
1.1 คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน
ไมมี
1.2 คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน**
ไมมี
2. คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซ ื้อหรือผูถือหนวยลงทุน (ตามที่จายจริง)
2.1 คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน
65 บาทตอ 1 ใบหนวยลงทุน
2.2 คาใชจายอื่นๆ ที่ผูถือหนวยลงทุนขอใหบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนดําเนินการให ตามที่นายทะเบียนกําหนด
ผูถือหนวยลงทุนเปนกรณีพิเศษ นอกเหนือจากกรณีปกติ
2.3 คาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดรอง
ตามอัตราที่ผูสรางสภาพคลองใน
ตลาดรองและนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพย (Broker) กําหนด
3. คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
การกําหนดอัตราคาใชจายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมจะตองเปนอัตราที่
คณะกรรมการจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง เปนผูใหความเห็นชอบ
3.1 คาใชจายที่เรียกเก็บครั้งเดียวในชวงการจัดตั้งและเสนอขายหนวยลงทุน
(1) คาใชจายในการจัดตั้งกองทุนและการจัดจําหนายหนวยลงทุน
ไมเกิน 220 ลานบาท
(2) คาใชจายในการจัดตั้งสํานักงานกองทุนรวมวายุภักษ
ไมเกิน 150 ลานบาท
(3) คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธและสงเสริมการขายในชวงการ ไมเกิน 50 ลานบาท
เสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก
(4) คาใชจายในการจัดสรรหนวยลงทุน
1 บาท ตอ ผูจองซื้อหนวยลงทุนที่
ไดรับการจัดสรร 1 ราย
(5) คาใชจายในการออกใบหนวยลงทุน
20 บาท ตอ 1 รายการ
3.2 คาใชจายที่เรียกเก็บรายป
(1) คาใชจายรายปของสํานักงานกองทุนรวมวายุภักษ
ไมเกิน 70 ลานบาทตอป
(2) คาธรรมเนียมการจัดการ
80 ลานบาทตอป
(3) คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
5 ลานบาทตอป
(4) คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน
15 ลานบาทตอป
(5) คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธและสงเสริมการขาย ภายหลัง ไมเกิน 200 ลานบาท ตลอดอายุ
การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก
โครงการ
ทั้ ง นี้ ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ การจั ด ตั้ ง และค า ใช จ า ยรายป ข องสํ า นั ก งานกองทุ น รวม
วายุภักษจัดเปนคาใชจายที่มิไดมีการเรียกเก็บในการจัดการกองทุนรวมทั่วไป ดังนั้น
การเบิกจายคาใชจายดังกลาวจะทําไดก็ตอเมื่อบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชน
ไดรับหลักฐานการอนุมัติคาใชจายที่นํามาเบิกจายจากคณะกรรมการจัดตั้งกองทุนรวม
วายุภักษ หนึ่ง หรือคณะกรรมการของสํานักงานกองทุนรวมวายุภักษแลวเทานั้น
หมายเหตุ: * อัตราที่กําหนดเปนอัตราที่ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน
** หนวยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ไมสามารถสับเปลี่ยนกับหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใตการบริหารจัดการ
ของบริษัทจัดการได

หนังสือชี้ชวนนี้รวบรวมโดยใชขอมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2546

สวนขอมูลโครงการจัดการกองทุนรวมวายุภักษ หนึง่
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คําจํากัดความ
ในเอกสารฉบับนี้ เวนแตเนื้อความจะแสดงใหเห็นเปนความหมายอยางอื่น คําจํากัดความตางๆ ใหมีความหมายตามที่ได
ใหไวดังตอไปนี้
กองทุนรวม

หมายถึง กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง

โครงการ

หมายถึง โครงการจัดการกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง

หนวยลงทุน

หมายถึง หนวยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง

หนังสือชี้ชวน

หมายถึง หนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายหนวยลงทุนกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง

ผูถือหนวยลงทุน

หมายถึง ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง

มูลคาหนวยลงทุน

หมายถึง มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหารดวยจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด เมื่อสิ้นวันทําการที่คํานวณนั้น

มู ล ค า หน ว ยลงทุ น ของ หมายถึง มูลคาทรัพยสินสุทธิของหนวยลงทุนประเภท ก.หารดวยจํานวนหนวยลงทุน
หนวยลงทุนประเภท ก.
ประเภท ก. ที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เมื่อสิ้นวันทําการที่คํานวณนั้น
มู ล ค า หน ว ยลงทุ น ของ หมายถึง มูลคาทรัพยสินสุทธิของหนวยลงทุนประเภท ข. หารดวยจํานวนหนวยลงทุน
หนวยลงทุนประเภท ข.
ประเภท ข. ที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เมื่อสิ้นวันทําการที่คํานวณนั้น
เงินลงทุนเริ่มตนของ
โครงการ

หมายถึง จํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง คูณดวยมูลคาที่
ตราไวของหนวยลงทุน

กองทรัพยสิน

หมายถึง หลักทรัพยในกองทรัพยสินเริ่มแรก (หลักทรัพยที่ซื้อจากกระทรวงการคลัง)
และหลั ก ทรั พ ย ที่ ไ ด ม าตามสิ ท ธิ อั น เกิ ด จากหลั ก ทรั พ ย ใ นกองทรั พ ย สิ น
ดังกลาว ซึ่งกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง มีอยู ณ วันเริ่มใชสิทธิ และใหหมาย
รวมถึ ง (1) เงิ น ที่ ไ ด รั บ มาจากการขายหลั ก ทรั พ ย ดั ง กล า ว และ/หรื อ (2)
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นใดที่ซื้อหรือไดมาดวยเงินที่ไดมาตามขอ (1) ทั้งนี้
ไมวาจะเปนการซื้อหรือขายในทอดใด ๆ

กองทรัพยสินเริ่มแรก

หมายถึง กองทรัพยสินที่ซื้อจากกระทรวงการคลังในชวงเริ่มจัดตั้งกองทุน

อัตราผลตอบแทน

หมายถึง ผลรวมของกําไรสุทธิและ/หรือกําไรสะสม และ/หรือกําไรจากการลงทุนที่ยังไม
เกิ ด ขึ้ น จริ ง ของกองทุ น รวมวายุ ภั ก ษ หนึ่ ง หารด ว ยเงิ น ลงทุ น เริ่ ม ต น ของ
โครงการ

บริษัทจัดการ

หมายถึง บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย จั ด การกองทุ น กรุ ง ไทย จํ า กั ด (มหาชน) และ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)

ผูดูแลผลประโยชน

หมายถึง ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)

นายทะเบียน

หมายถึง บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

ผูสอบบัญชี

หมายถึง บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
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ที่ปรึกษาทางการเงินใน
การจัดตั้งกองทุนรวม
วายุภักษ หนึ่ง

หมายถึง บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด และ บริษัท เทิรน อะราวด จํากัด ตามที่
กระทรวงการคลังใหความเห็นชอบ

ที่ปรึกษากฎหมาย

หมายถึง บริษัท อัลเลน แอนด โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด ตามที่กระทรวงการคลังให
ความเห็นชอบ

ผูจัดจําหนายหนวยลงทุน

หมายถึง บุคคลซึ่งบริษัทจัดการตั้งใหเปนตัวแทนในการจัดสรรหนวยลงทุนของกองทุน
รวมวายุภักษ หนึ่ง ซึ่งไดแก บริษัทหลักทรัพย กรุงศรีอยุธยา จํากัด บริษัท
หลั ก ทรั พ ย ทรี นิ ตี้ จํ า กั ด บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย ไทยพาณิ ช ย จํ า กั ด บริ ษั ท
หลักทรัพย นครหลวงไทย จํากัด และ บริษัทหลักทรัพย บีที จํากัด

ตัวแทนจําหนาย
หนวยลงทุน

หมายถึง บุคคลซึ่งผูจัดจําหนายหนวยลงทุนตั้งใหเปนตัวแทนในการจําหนายหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ซึ่งไดแก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด
(มหาชน) ธนาคารกรุ ง ไทย จํ า กั ด (มหาชน) ธนาคารไทยธนาคาร จํ า กั ด
(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารนครหลวงไทย
จํากัด (มหาชน)

ผูสรางสภาพคลองใน
ตลาดรอง

หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการตั้งใหเปนตัวแทนในการสรางสภาพคลองในตลาดรอง
เพื่อใหเกิดการซื้อขายหนวยลงทุนระหวางผูถือหนวยลงทุนอันเปนการคาปกติ

วันทําการ

หมายถึง วันเปดทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย ซึ่งไมใชวันเสารหรือวันอาทิตย

คําเสนอซื้อ

หมายถึง คําเสนอซื้อหลักทรัพยของกิจการเปนการทั่วไปที่ผูทําคําเสนอซื้อตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑ เงื่อ นไข และวิธีการในการเขา ถือ
หลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ

บริษัทจดทะเบียน

หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพยที่ไดรับการจดทะเบียน หรือไดรับอนุญาตใหทําการซื้อ
ขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

บริษัทขึ้นทะเบียน

หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพยซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพยกรุงเทพ

กิจการ

หมายถึง บริษัทที่มีหุนเปนบริษัทหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทที่มี
หลักทรัพยซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพย หรือบริษัทมหาชน จํากัด

บริษัทยอย

หมายถึง บริษัทจํากัดที่ตลาดหลักทรัพยจัดตั้งขึ้นและถือหุนไมนอยกวารอยละ 75 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทจํากัดนั้น

ตลาดหลักทรัพย

หมายถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ศูนยซื้อขายหลักทรัพย

หมายถึง ศู น ย ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย ซึ่ ง จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละ
ตลาดหลักทรัพย

สถาบันการเงิน

หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน
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สมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน

หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตและจดทะเบียนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทําการสงเสริมและ
พัฒนาธุรกิจหลักทรัพยประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

สํานักงานคณะกรรมการ หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ก.ล.ต.
กฎ ก.ล.ต.

หมายถึง ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติม

กน.14/2544

หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ที่ กน.
14/2544 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู
ออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้ และที่แกไข
เพิ่มเติม

กจ.53/2545

หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ.53/2545
เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํา
กิจการ และที่แกไขเพิ่มเติม
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1.

ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของบริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
11 อาคารคิวเฮาสสาทร ชั้น M, G ถนนสาทรใต
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท 0-2670-4900 โทรสาร 0-2679-1824
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
ชั้น 30-32 อาคารเลครัชดา เลขที่ 193-195 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท 0-2661-9000-99 โทรสาร 0-2661-9100, 0-2661-9111

2.

ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง
2.1

ชื่อโครงการ (ไทย)

:

กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง

2.2

ชื่อโครงการ (อังกฤษ)

:

Vayupak Fund 1

2.3

ชื่อยอ

:

Vayu1

2.4

ความเปนมาของ
โครงการ

:

การจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1
กรกฎาคม 2546 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
1) เพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนใหแกประชาชน
2) สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศ
3) ทําใหการบริหารจัดการหลักทรัพยที่กระทรวงการคลังถือครองอยูเกิด
ประโยชนสูงสุด และเพิ่มทางเลือกใหกับรัฐบาลในการจัดสรรเงินที่
นอกเหนือจากการจัดสรรเงินจากงบประมาณเพื่อนําไปลงทุนใน
กิจการที่มีความจําเปนและตองการการสงเสริมจากภาครัฐ
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี จะดําเนินการใหมีการ
จัดตั้งสํานักงานกองทุนรวมวายุภักษ เปนหนวยงานที่สังกัดระทรวงการคลัง
แตเปนองคกรเอกเทศและมีคณะกรรมการกํากับสํานักงาน

2.5

ประเภทโครงการ

:

กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุน ประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนกอนสิ้นอายุ
โครงการกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง มีนโยบายใหการคุมครองเงินลงทุนและ
อัตราผลตอบแทนขั้นต่ําเฉลี่ยตลอดอายุโครงการรอ ยละ 3 ตอป แกผูถือ
หนวยลงทุนประเภท ก. ซึ่งเปนนักลงทุนทั่วไปที่ถือหนวยลงทุนตั้งแตการ
เสนอขายครั้ง แรกจนกระทั่ง ครบอายุโ ครงการ (รายละเอีย ดตามขอ 4.3
เรื่อง “การแบงชนิดของหนวยลงทุน”)
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2.6

อายุโครงการ

:

10 ป โดยอาจพิจารณาขอขยายอายุโครงการได ทั้งนี้ จะกระทําไดตอเมื่อ
ไดรับมติโ ดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหนว ย
ลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ของโครงการจั ด การกองทุ น รวมวายุ ภั ก ษ หนึ่ ง และจะต อ งได รั บ ความ
เห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนประเภท ข.

2.7

ตลาดรองของหนวย
ลงทุน

:

บริษัทจัดการจะดําเนินการยื่นคําขออนุญาต และเอกสารประกอบคําขอ
ใหรับหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยภายในเวลา
3 ป หลังจากที่ไดจดทะเบียนกองทรัพยสินของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง
เปนกองทุนรวม อยางไรก็ตาม แผนการจดทะเบียนหนวยลงทุนในตลาด
หลักทรัพยสามารถเลื่อนออกไป โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วันกอนครบกําหนด 3 ป
ทั้งนี้ ในระยะเวลาไมเกิน 12 เดือน หลังจากที่ไดจดทะเบียนกองทรัพยสิน
ของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง เปนกองทุนรวม และหนวยลงทุนยังไมไดจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทจัดการอาจจะจัดใหมีตลาดรองเพื่อ
การซื้อขายหนวยลงทุน โดยดําเนินการใหมีผูสรางสภาพคลองในตลาด
รอง (Liquidity Provider และ/หรือ Market Maker)

3.

จํานวนเงินทุนของโครงการ มูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน จํานวนหนวยลงทุน ประเภทหนวยลงทุน
ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขาย และมูลคาขั้นต่ําของการจองซื้อ
3.1 จํานวนเงินทุนของโครงการ

: 100,000,000,000 บาท (หนึ่งแสนลานบาทถวน)

3.2 มูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน

: 10 บาท (สิบบาทถวน) ตอหนวย

3.3 จํานวนหนวยลงทุน

: 10,000,000,000 หนวย (หนึ่งหมื่นลานหนวย) แบงตามชนิดของ
หนวยลงทุน ดังนี้

(1) จํานวนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. เทากับ 7,000,000,000 หนวย (เจ็ดพันลานหนวย)
(2) จํานวนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. เทากับ 3,000,000,000 หนวย (สามพันลานหนวย)
ในกรณีที่ขายหนวยลงทุนประเภท ก. ไมครบตาม (1) จํานวนหนวยลงทุนประเภท ก. และ หนวยลงทุน
ประเภท ข. จะมีสัดสวนเทากับ 70 ตอ 30
3.4 ประเภทหนวยลงทุน

: ระบุชื่อผูถือ

3.5 ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขาย

: 10 บาท (สิบบาทถวน)

3.6 มูลคาขั้นต่ําของการจองซื้อ

: 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
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4.

วัตถุประสงคของโครงการ นโยบายการลงทุน การแบงชนิดของหนวยลงทุน ประเภทของหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่มุงหมายจะลงทุน อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน เงื่อนไขการลงทุนในหลักทรัพย
ที่เปนของกระทรวงการคลัง และการรับชําระหนี้เพื่อกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ดวยทรัพยสินอื่น
4.1

วัตถุประสงคของโครงการ
กองทุ น รวมวายุ ภั ก ษ หนึ่ ง จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ระดมเงิ น ทุ น จากประชาชนทั่ ว ไป โดยเป น
ทางเลื อ กแก ป ระชาชนในการออมเงิ น และลงทุ น และทํ า ให ก ระทรวงการคลั ง สามารถบริ ห ารจั ด การ
หลักทรัพยที่ถือครองอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด ถือเปนโครงการรวมลงทุนระหวางกระทรวงการคลังกับ
ประชาชนทั่วไป โดยที่เงินที่ไดจากการระดมทุนจะมุงเนนการลงทุนในหลักทรัพยของรัฐบาล ซึ่งไดแก
หลักทรัพยของสถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจ และกิจการที่กระทรวงการคลังถือครองอยูในปจจุบัน รวมทั้ง
รัฐวิสาหกิจที่จะแปรสภาพ หุนเพิ่มทุนตามสิทธิเรียกรองของรัฐที่มอบใหกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบัน การเงิน ลงทุนไปกอ น หุนเพิ่มทุนตามสิท ธิ หรือสิทธิเรียกรองที่กระทรวงการคลังอาจมีใ น
อนาคต

4.2

นโยบายการลงทุน
กองทุ น รวมวายุ ภั ก ษ หนึ่ ง เป น กองทุ น รวมผสมแบบยื ด หยุ น มี น โยบายที่ จ ะลงทุ น ในตราสารแห ง ทุ น
ตราสารแหงหนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ตลอดจนหลักทรัพยหรือสินทรัพย
อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง จะลงทุนในหลักทรัพยของสถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจที่กระทรวง
การคลังถือหุนอยูในปจจุบัน รวมทั้งรัฐวิสาหกิจที่จะแปรสภาพ หุนเพิ่มทุนตามสิทธิเรียกรองของรัฐที่มอบให
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินลงทุนไปกอน หุนเพิ่มทุนตามสิทธิ หรือสิทธิเรียกรองที่
กระทรวงการคลังอาจมีในอนาคต โดยมีการสํารองเงินลงทุนบางสวนเพื่อซื้อหลักทรัพยเพิ่มเติมในอนาคต
ตามสิ ท ธิ อั น เกิ ด จากหลั ก ทรั พ ย ที่ ก องทุ น รวมวายุ ภั ก ษ หนึ่ ง เป น เจ า ของ และเพื่ อ ซื้ อ หลั ก ทรั พ ย ข อง
รัฐวิสาหกิจที่จะแปรสภาพในอนาคต สําหรับเงินที่จะกันสํารองจะตองไมเกินรอยละ 30 ของวงเงินรวมของ
กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ทั้งนี้ ในระหวางที่ยังไมไดนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพยดังกลาว กองทุนสามารถ
ลงทุนในตราสารทางการเงิน อาทิ ตั๋วเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน พันธบัตร หุนกู หุนกูดอยสิทธิ หุนบุริมสิทธิ หรือ
ตราสารทางการเงินอื่น ๆ ของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินอื่นที่เหมาะสม รวมทั้งการเปดบัญชี
เงินฝากกับสถาบันการเงิน

4.3

การแบงชนิดของหนวยลงทุน
ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง สามารถแบงออกไดเปน 2 ชนิด ไดแก
4.3.1

ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก.
หมายถึงผูถือหนวยลงทุนที่จะไดรับการคุมครองทั้งเงินลงทุนและอัตราผลตอบแทนขั้นต่ํา โดยจะ
ไดรับการคุมครองผลตอบแทนในอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําเฉลี่ยตลอดอายุโครงการรอยละ 3 ตอป
รายละเอียดเงื่อนไขการจายเงินปนผล เปนไปตามขอ 19 เรื่อง “นโยบายการจายเงินปนผลของ
กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง และวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน”

25
ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. มีสิทธิที่จะไดรับเงินลงทุนคืนเมื่อเลิกกองทุน กอนผูถือหนวยลงทุน
ประเภท ข. โดยผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. จะไดรับการคืนเงินลงทุนไมนอยกวามูลคาที่ตราไว
ของหนวยลงทุนพรอมกับเงินปนผลคางรับ (ถามี) จนครบกอน จึงจะจายใหผูถือหนวยลงทุน
ประเภท ข.
ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. คือนักลงทุนทั่วไป ซึ่งไดแก
(1) บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย
(2) สหกรณ มูลนิธิ วัด สถานศึกษา โรงพยาบาล องคกรสาธารณกุศล และบุคคลอื่นหรือนิติ
บุคคลอื่นที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย
(3) บุคคลเฉพาะกลุม เชน สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย สภากาชาดไทย มูลนิธิใน
พระบรมราชูปถัมภ/ พระราชินูปถัมภ/พระอุปถัมภ เปนตน
(4) สถาบั น การเงิ น และกองทุ น เช น ธนาคาร บริ ษั ท เงิ น ทุ น บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย บริ ษั ท
เครดิตฟองซิเอร บริษัทประกัน กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
กองทุนรวม บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กองทุนประกันสังคม เปนตน
นักลงทุนทั่วไปในขอ (4) จะมีสิทธิจองซื้อหนวยลงทุนไดในกรณีที่มีหนวยลงทุนเหลือจากการ
จัดสรรหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนสําหรับนักลงทุนทั่วไปในขอ (1) - (3)
เทานั้น และในกรณีที่มีหนวยลงทุนเหลือจากการจัดสรรหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หนวยลงทุนใหแกนักลงทุนทั่วไปในขอ (1) - (4) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหนวยลงทุน
สวนที่เหลือใหแกบุคคลอื่นใดที่บริษัทจัดการจะเห็นสมควร
4.3.2

ผูถือหนวยลงทุนประเภท ข.
หมายถึง ผูถือหนวยลงทุนที่จะไดรับการแบงปนผลประโยชนจากเงินปนผลหลังจากที่จายลตอบ
แทนขั้นต่ําใหแกผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. และมีเงินสํารองสําหรับการจายผลตอบแทนขั้นต่ํา
ใหแกผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. จนครบจํานวนที่เพียงพอที่จะจายผลตอบแทนขั้นต่ําสําหรับปที่
เหลืออยูจนถึงสิ้นสุดอายุโครงการ นอกจากนี้ ผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. จะไดรับเงินคืนจากการ
เลิกกองทุน หลังจากที่ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. ไดรับไปแลว รายละเอียดเงื่อนไขการจายเงิน
ปนผล เปนไปตาม ขอ 19 เรื่อง “นโยบายการจายเงินปนผลของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง และ
วิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน” และขอ 24.2 "การคืนเงินใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อเลิก
โครงการ"
ผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. ไดแก กระทรวงการคลัง

4.4 ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่มุงหมายจะลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังตอไปนี้ เวนแตกรณีที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแกไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของ
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือ
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ทรัพยสินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามประกาศของคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกลาว
(1)

(2)

ตราสารแหงทุน ซึ่งหมายถึง
(ก)

หุน

(ข)

หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหงทุน หรือ
ของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแหงทุน เชน กองทุนรวมผสม กองทุน
รวมกลุมธุรกิจ เปนตน

(ค)

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน

(ง)

ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได

(จ)

หลักทรัพยตามขอ (ก) ถึง (ง) ที่ใหยืมตามธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย ทั้งนี้ ตามเกณฑที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือใหความเห็นชอบ

(ฉ)

ออปชันในฐานะซื้อ (Long position) ที่เปนหลักทรัพยซึ่งตลาดหลักทรัพยหรือบริษัทยอยเปน
ผูออก

ตราสารแหงหนี้ เงินฝาก หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ซึ่งหมายถึง
(ก)

พันธบัตรหรือตั๋วเงินคลัง

(ข)

บัตรเงินฝาก

(ค)

ตั๋วสัญญาใชเงิน

(ง)

ตั๋วแลกเงิน

(จ)

หุนกู ซึ่งไมรวมถึงหุนกูแปลงสภาพ

(ฉ)

หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหงหนี้หรือ
ของกองทุนรวมอื่น ที่ มีนโยบายการลงทุน เฉพาะตราสารแหง หนี้หรือ เงินฝาก หรือ การหา
ดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือใหความเห็นชอบ เชน
กองทุนรวมตราสารแหงหนี้ระยะสั้น กองทุนรวมตราสารแหงหนี้ระยะยาว เปนตน

(ช)

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกู

(ซ)

เงินฝากในธนาคารพาณิชยหรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะตั้งขึ้น

(ฌ) หลักทรัพยตามขอ (ก) ถึง (ซ) ที่ใหยืมตามธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือใหความเห็นชอบ
(ญ) การทําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนดหรือใหความเห็นชอบ
(3)

ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน อันไดแก หุนกูแปลงสภาพ
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(4)

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (derivative warrant)

(5)

สิทธิเรียกรองตามสัญญาชําระเงินที่ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) ออกใหแกผูถือหุนกูของ
บริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพยซึ่งรวมกิจการกับธนาคารสหธนาคาร จํากัด (มหาชน) ตาม
โครงการรวมกิจการระหวางธนาคารสหธนาคาร จํากัด (มหาชน) บริษัทเงินทุนหลักทรัพยกรุงไทยธน
กิจ จํากัด (มหาชน) และบริษัทเงินทุน 12 บริษัท

(6)

สัญญาฟวเจอร สัญญาฟอรเวิรดหรือสัญญาสวอปที่อางอิงกับอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราแลกเปลี่ยน
เงิ น ตรา ทั้ ง นี้ เพื่ อ ป อ งกั น ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการลงทุ น ในหรื อ มี ไ ว ซึ่ ง หลั ก ทรั พ ย ห รื อ
ทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง หรือเพื่อ
ปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากคาใชจายในการจัดการกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง

(7)

หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให
เปนตราสารแหงทุน ตราสารแหงหนี้หรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสิน
อื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือใหความเห็นชอบ

บริษัทจัดการจะไมลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว
ขางตน หากผูออกหรือผูเสนอขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือผูที่เขาทําธุรกรรมกับบริษัทจัดการในการ
หาดอกผลดังกลาว ไมใชสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือไมใชนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทย เวนแตกรณีดังตอไปนี้
(1)

กรณีที่ผูออกหรือผูเสนอขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือผูที่เขาทําธุรกรรมกับบริษัทจัดการใน
การหาดอกผลดังกลาว เปนสาขาของธนาคารตางประเทศที่ไดรับอนุญาตใหประกอบการธนาคาร
พาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย และการออก เสนอขาย หรือการหาดอกผลนั้นมี
วัตถุประสงคเพื่อนําเงินมาใชในประเทศไทย

(2)

กรณีที่เปนการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให
เสนอขายในประเทศไทยได หรือ

(3)

กรณีอื่นที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

4.5 อั ต ราส ว นการลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย ห รื อ ทรั พ ย สิ น อื่ น หรื อ การหาดอกผลโดยวิ ธี อื่ น เพื่ อ เป น
ทรัพยสินของกองทุนรวม
บริ ษั ท จั ด การจะลงทุ น ในหรื อ มี ไ วซึ่ ง หลั ก ทรั พ ย ห รื อ ทรั พ ย สิ น อื่ น หรื อ การหาดอกผลโดยวิ ธีอื่ น เพื่ อ เป น
ทรัพ ยสินของกองทุนรวม ตามที่สํา นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดัง ตอไปนี้ ในกรณีที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไขเปลี่ยนแปลงอัตราสวนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให
เปนไปตามประกาศที่แกไขดวย
4.5.1

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยและทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักทรัพยและทรัพยสินตาม
(1) ถึง (7) มีมูลคารวมกันทั้งสิ้นไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม แตการ
ลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยและทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักทรัพยและทรัพยสินตาม (1) ถึง (7) ซึ่ง
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บุคคลใดเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน
รวมเมื่อรวมกันแลวตองไมเกินรอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
(1)

ตราสารแหงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทขึ้นทะเบียน
เปนผูออก

(2)

ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสาร
แหงหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับ
อาวัล หรือผูค้ําประกัน หรือพันธบัตรหรือตราสารแหงหนี้ที่กระทรวงการคลังเปนผูออก ผูรับ
อาวัลหรือผูค้ําประกัน

(3)

ตราสารแหงหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่บุคคลดังตอไปนี้เปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล
ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน หรือเงินฝากที่บุคคลดังกลาวรับฝากไว
(ก)

รัฐวิสาหกิจ

(ข)

ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

(ค)

บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทขึ้นทะเบียน

(ง)

ธนาคารพาณิ ช ย ที่ เ ป น สาขาของธนาคารต า งประเทศ ซึ่ ง ธนาคารต า งประเทศ
ดังกลาวไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือใน 4 อันดับแรก (category) จากสถาบัน
จัดอันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับการยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(4)

ตราสารแหงหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่ธนาคารตางประเทศดังกลาวไดรับการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือใน 4 อันดับแรก (category) จากสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับ
การยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง
หรือผูค้ําประกัน

(5)

ตราสารแหงหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือใน 4 อันดับ
แรก (category) จากสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

(6)

หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวม

(7)

ออปชันในฐานะซื้อ (long position) ที่เปนหลักทรัพยซึ่งตลาดหลักทรัพยหรือบริษัทยอย
เปนผูออก

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือค้ําประกัน ตาม (2) (3) และ (4) ตองเปนการรับรองตลอดไป รับ
อาวัลทั้งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ยโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัดความรับ
ผิดของผูสลักหลัง หรือค้ําประกันตนเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนอยางไมมีเงื่อนไข
ในกรณี ที่ มี ก ารรั บ รอง รั บ อาวั ล สลั ก หลั ง หรื อ ค้ํ า ประกั น ตาม (2) (3) และ (4) จะคํ า นวณ
อัตราสวนการลงทุนตามความรับผิดหรือภาระผูกพันของผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ํา
ประกัน แตในกรณีอื่นจะคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามความรับผิดของผูออกตราสารแหงหนี้
หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทั้งนี้ ไมวากรณีใดๆ จะรวมคํานวณเงินฝากที่บุคคลที่ตองรับผิดหรือมี
ภาระผูกพันดังกลาวไดรับฝากไวดวย
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4.5.2

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งใบสําคัญแสดงสิทธิและใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธมีมูลคา
รวมทั้งสิ้นไมเกินรอยละ 50 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม

4.5.3

ภายใตบังคับขอ 4.5.1 บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยและทรัพยสินอื่นที่บุคคลใด
เปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม
ในขณะใดขณะหนึ่งมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
ทั้งนี้ จะนับหลักทรัพยและทรัพยสินอื่นที่บุคคลดังกลาวเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง
หรือผูค้ําประกัน ตามธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน รวมในอัตราสวนการลงทุนดังกลาวดวย
การคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง จะไมนับตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร
ธนาคารแหงประเทศไทย พันธบัตรหรือตราสารแหงหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล หรือผูค้ําประกัน และพันธบัตรหรือตราสารแหงหนี้ที่
กระทรวงการคลังเปนผูออก ผูรับอาวัลหรือผูค้ําประกันตามขอ 4.5.1 (2) รวมในอัตราสวนดังกลาว
ทั้งนี้ จะนําความในขอ 4.5.1 วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งเปนธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย บริษัท
เงิน ทุน หรือบรรษัท เงิน ทุน อุ ตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัท จัดการจะลงทุน ในหรือ มีไ วซึ่ง
หลักทรัพยและทรัพยสินอื่นตามวรรคหนึ่งมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นไมเกินรอยละ 20 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และจะนับเงินฝากในธนาคารดังกลาวรวมในอัตราสวนดังกลาวดวย
ทั้งนี้ ในกรณีที่ธนาคารพาณิชยนั้นเปนสาขาของธนาคารตางประเทศ จะนับอัตราสวนการลงทุนใน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นที่ธนาคารพาณิชยที่เปนสาขาของธนาคารตางประเทศหรือธนาคาร
ตางประเทศดังกลาวเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน และเงินฝากใน
ธนาคารพาณิชยที่เปนสาขาของธนาคารตางประเทศดังกลาวรวมกัน
การคํ า นวณอั ต ราส ว นการลงทุ น ตามวรรคสาม จะไม นั บ เงิ น ฝากในบั ญ ชี เ งิ น ฝากเพื่ อ การ
ดําเนินงานของกองทุนรวม ตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนหลักทรัพยกรุงไทยธนกิจ
จํา กัด (มหาชน) ตามโครงการรับแลกเปลี่ยนตั๋ว สัญ ญาใชเงิน ของ 16 สถาบันการเงิน เปน ตั๋ว
สัญญาใชเงินของบริษัทเงินทุนหลักทรัพยกรุงไทยธนกิจ จํากัด (มหาชน) และบัตรเงินฝากที่ออก
โดยธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ตามโครงการธนาคารกรุงไทยรับแลกเปลี่ยนตั๋วบริษัทเงินทุน
42 บริษัท (คปต.42) รวมในอัตราสวนดังกลาว

4.5.4

อัตราสวนการลงทุนที่กําหนดในขอ 4.5.3 จะไมนํามาใชบังคับกับการลงทุนในหรือมีไวซึ่งออปชั่น
ในฐานะซื้อ (long position) ที่เปนหลักทรัพยซึ่งตลาดหลักทรัพยหรือบริษัทยอยเปนผูออก และ
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งออปชั่นดังกลาวโดยมีมูลคาซื้อขายรวมกันทั้งสิ้นไมเกินรอยละ
10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ จะไมนับรวมออปชั่นในฐานะซื้อที่บริษัทจัดการ
ลงทุนในหรือมีไวเพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารแหงทุน
ในกรณีที่ออปชั่นในขณะที่ลงทุนหรือไดมามีมูลคาซื้อขายไมเกินอัตราสวนการลงทุนที่กําหนดตาม
วรรคหนึ่ง หรือมีจํานวนไมเกินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารแหงทุน
หากตอมาออปชั่นนั้นมีมูลคาซื้อขายเกินอัตราสวนดังกลาว หรือมีจํานวนเกินความเสี่ยงดังกลาว
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โดยมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดออปชั่นมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งออปชั่นดังกลาว
ตอไปและจะจัดทํารายงานและดําเนินการตามขอ 4.5.9 โดยอนุโลม
คําวา “มูลคาซื้อขาย” ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง หมายความวา จํานวนเงินที่คํานวณไดจาก
ราคาซื้อขายคูณดวยตัวคูณออปชั่นและจํานวนออปชั่นที่มีการซื้อขายสําหรับออปชั่นประเภทให
สิทธิที่จะไดรับชําระเงินโดยอิงกับสินคาอางอิงหรือตัวแปรอางอิงตามที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด
4.5.5

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยประเภทหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หนวยลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมในขณะใดขณะหนึ่งไมเกินอัตราสวนดังตอไปนี้
(1)

ลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของแตละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการอื่นเปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ เมื่อรวมทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ ไมถึงรอยละ
50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของแตละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการ
อื่นเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ
ในกรณีที่หนวยลงทุนมีจํานวนเกินอัตราสวนที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ไมวาจะเกิดจากการ
ลงทุนหรือไดหนวยลงทุนมาเพิ่มเติมหรือไมก็ตาม บริษัทจัดการจะไมใชสิทธิออกเสียงใน
หนว ยลงทุ น จํา นวนที่เกิ น อัตราส ว นดัง กลา ว ทั้ง นี้ ในกรณีที่ห นว ยลงทุน มีจํา นวนเกิ น
อัตราสวนที่กําหนดโดยมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดหนวยลงทุนมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการ
จะกําหนดการไมใชสิทธิออกเสียงในหนวยลงทุนของแตละกองทุนรวมที่ตนเปนผูจัดตั้งและ
จัดการอยาง เปนธรรม

4.5.6

(2)

ลงทุนในหรือ มีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุนของแตละ
กองทุ นรวมที่บริษัทจัดการอื่นเปนผูรับ ผิดชอบดํา เนินการไมเกิน รอยละ 10 ของมูลค า
ทรัพยสินสุทธิของแตละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ

(3)

ลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุนของทุกกองทุน
รวมที่บริษัทจัดการอื่นเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ ไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของแตละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ

บริษัท จัดการจะลงทุนในหรือ มีไ วซึ่งเงินฝากในธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง ขึ้น ธนาคาร
พาณิ ช ย หรื อ บั ต รเงิ น ฝากที่ ธ นาคารพาณิ ช ย ห รื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น เป น ผู อ อก ตั๋ ว สั ญ ญาใช เ งิ น ที่
ธนาคารพาณิชย ธนาคารตางประเทศ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร หรือสถาบันการเงินที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเปนผูออก และตั๋วแลกเงินที่ธนาคารพาณิชย ธนาคารตางประเทศ บริษัท
เงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้นเปนผูออก เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมได เปนจํานวนที่มีมูลคารวม โดยเฉลี่ย
ในรอบปบัญชี ไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
การคํ า นวณอั ต ราส ว นการลงทุ น ตามวรรคหนึ่ ง จะไม นั บ เงิ น ฝากในบั ญ ชี เ งิ น ฝากเพื่ อ การ
ดําเนินงานของกองทุนรวม
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อัตราสวนการลงทุนตามวรรคหนึ่งดังกลาวมิใหนํามาบังคับใชในรอบปบัญชีแรกที่ไดจดทะเบียน
กองทรัพยสินเปนกองทุนรวมและในรอบปบัญชีของ 3 ปสุดทายกอนวันสิ้นอายุโครงการกองทุน
รวมวายุภักษ หนึ่ง
4.5.7

ในกรณีที่ทรัพยสินตามขอ 4.5.6 วรรคหนึ่งของกองทุนรวมมีมูลคารวมโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีใด
เกินรอยละ 45 ของมูลคา ทรัพ ยสินสุทธิข องกองทุ นรวม บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซึ่ง
ทรัพยสินดังกลาวใหมีมูลคารวมโดยเฉลี่ยไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวมภายใน 1 เดือนนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นรอบปบัญชีนั้น ทั้งนี้ จะคํานวณอัตราสวนการลงทุน
ในหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวโดยเฉลี่ย ตั้งแตวันแรกของรอบปบัญชีนั้นจนถึงวันที่ทรัพยสินนั้นมี
มูลคาเปนไปตามอัตราสวนดังกลาว
เมื่อบริษัทจัดการไดปฏิบัติตามวรรคหนึ่งแลว บริษัทจัดการจะรายงานใหผูดูแลผลประโยชนทราบ
ภายในวั น ทํ า การถั ด จากวั น ที่ ท รัพ ย สิน นั้ น มี มู ลค า รวมโดยเฉลี่ ยไม เกิ น รอ ยละ 45 ของมูล ค า
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนตรวจสอบการปฏิบัติดังกลาวและแจงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับรายงานจาก
บริษัทจัดการ
ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั่ง
ใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม

4.5.8

ในกรณีที่บริษัทจัดการใชสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัทใดที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไวซึ่ง
หุ น ของบริ ษั ท นั้ น และการใช สิ ท ธิ ดั ง กล า วเป น เหตุ ใ ห ก ารลงทุ น ในหรื อ มี ไ ว ซึ่ ง หลั ก ทรั พ ย ห รื อ
ทรัพยสินอื่นของบริษัทดังกลาวมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนดในขอ 4.5.1 หรือ ขอ 4.5.3 บริษัท
จัดการจะดําเนินการแกไขอัตราสวนการลงทุนใหเปนไปตามที่กําหนดในขอ 4.5.1 หรือ ขอ 4.5.3
ภายใน 1 เดือน นับตั้งแตวันถัดจากวันที่ตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยติดประกาศ
เครื่องหมาย XR ไวที่หุนของบริษัทนั้น หรือนับตั้งแตวันถัดจากวันแรกที่ผูซื้อหุนหมดสิทธิจองซื้อหุน
เพิ่มทุน

4.5.9.

ในกรณีที่หลักทรัพยหรือทรัพยสินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุนรวม
มีมูลคาไมเกินอัตราสวนการลงทุนที่กําหนดในขอ 4.5.1 ขอ 4.5.2 ขอ 4.5.3 และขอ 4.5.5 (2) (3)
หากตอมาหลักทรัพยหรือทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยมิไดเกิดจากการลงทุน
หรือไดหลักทรัพยหรือทรัพยสินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสิน
ดังกลาวตอไปก็ได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดทํารายงาน โดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุน
ในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินดังกลาวขางตน และวันที่หลักทรัพยหรือทรัพยสินนั้นมีมูลคา
เกินอัตราสวนการลงทุนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงใหผูดูแลผลประโยชนทราบภายใน 3 วันทํา
การนับตั้งแตวันถัดจากวันที่หลักทรัพยหรือทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนการลงทุนที่กําหนด
พรอมทั้งจัดทําสําเนาไวที่บริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบ
ได
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4.5.10 ในกรณีที่บริษัทจัดการรับชําระหนี้เพื่อกองทุนรวมดวยหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนการรับชําระ
หนี้ตามตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และการรับชําระหนี้
นั้นเปนผลใหมูลคาของหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเกินอัตราสวนการลงทุนที่กําหนด
ในขอ 4.5.1 ขอ 4.5.2 ขอ 4.5.3 และขอ 4.5.5 (2) (3) บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดังกลาวตอไปได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจัดทํารายงาน โดยระบุชื่อ
จํา นวน อัต ราสว นการลงทุ น ในหรือ มี ไ ว ซึ่ง หลั กทรัพ ยห รื อ ทรัพ ยสิ น ดั ง กลา วขา งต น และวั น ที่
หลักทรัพยหรือทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนการลงทุนที่กําหนดพรอมสาเหตุ รวมทั้งวันที่
ไดมาซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้นั้น และสงใหสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และผูดูแลผลประโยชนภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดมาซึ่งหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น
4.5.11 บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหุนของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ไมถึงรอยละ 25 ของจํานวนหุนที่
จํา หน า ยได แ ลว ทั้ ง หมดของบริ ษัท นั้ น เว น แตเ ป น กรณีที่ บ ริษั ท จัด การไดม าซึ่ง หุ น ของบริ ษั ท
ดังกลาว เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมวายุภักษเนื่องจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นตาม
ประกาศที่ กน. 14/2544
4.5.12 ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จัด การลงทุ น ในหรื อ มี ไ ว ซึ่ ง หุ น ของบริ ษั ท ใดที่ ก ระทรวงการคลั ง เป น ผู ข ายหุ น
ดังกลาวใหกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งหุน หลักทรัพย และ
ทรัพ ยสิน อื่น เพื่อ เปนทรัพ ยสินของกองทุนรวมวายุภั กษในขณะใดขณะหนึ่งไดตามอัตราสว น
ดังตอไปนี้
(1)

ลงทุนในหรือมีไวซึ่งหุนของบริษัทดังกลาว ไดไมถึงรอยละ 50 ของจํานวนหุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของบริษัทนั้น เวนแตเปนกรณีที่บริษัทจัดการไดมาซึ่งหุนของบริษัทดังกลาว
เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง เนื่องจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น
ตามประกาศ ที่ กน. 14/2544 และ

(2)

ลงทุนในหรือมีไวซึ่งหุน หลักทรัพยและทรัพยสินอื่น ที่บริษัทดังกลาวเปนผูออก ผูรับรอง
ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง มี
มูลคารวมกันทั้งสิ้นไมเกินรอยละ 50 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมวายุภักษ
หนึ่ง ทั้งนี้ ใหนับหุน หลักทรัพยและทรัพยสินอื่นที่บริษัทนั้นเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผู
สลักหลัง หรือผูค้ําประกัน ตามธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน รวมในอัตราสวนการ
ลงทุนดังกลาว และในกรณีที่บริษัทดังกลาวเปนธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือ
ธนาคารพาณิชย ใหนับเงินฝากในธนาคารดังกลาวที่มิใชเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมวายุภักษ รวมในอัตราสวนดังกลาวดวย การคํานวณอัตราสวน
การลงทุนตาม (2) มิใหนับตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
พันธบัตรหรือตราสารแหงหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผู
ออก ผู รั บ รอง ผู รั บ อาวั ล หรื อ ผู ค้ํ า ประกั น และพั น ธบั ต รหรื อ ตราสารแห ง หนี้ ที่
กระทรวงการคลังเปนผูออก ผูรับอาวัล หรือผูค้ําประกัน รวมในอัตราสวนดังกลาว
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การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือค้ําประกันตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ตองเปนการรับรอง
ตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ยโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือ
จํากัดความรับผิดของผูสลักหลัง หรือค้ําประกันตนเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนอยางไมมีเงื่อนไข
และใหคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามความรับผิดหรือภาระผูกพันของผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลัก
หลัง หรือผูค้ําประกัน แตในกรณีอื่นใหคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามความรับผิดของผูออกตรา
สารแหงหนี้หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
4.5.13 ในกรณีที่มีการไดมาซึ่งหุนของบริษัทใดเนื่องจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นตามประกาศที่
กน. 14/2544 เป น ผลให กองทุ น รวมวายุ ภั กษ หนึ่ง ไดม าหรือ เป น ผู ถื อ หุน ของบริ ษั ท นั้ น เกิ น
อัตราสวนการลงทุนตามขอ 4.5.11 หรือขอ 4.5.12 (1) ใหบริษัทจัดการดําเนินการดังตอไปนี้
(1)

ปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศ ที่ กน. 14/2544 และ

(2)

งดเวนการใชสิทธิออกเสียงในหุนจํานวนที่เกินอัตราสวนการลงทุนดังกลาว เวนแตกรณีที่มี
เหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงาน

4.5.14 ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จั ด การลงทุ น ในหรื อ มี ไ ว ซึ่ ง หุ น ของบริ ษั ท ที่ เ ป น กิ จ การ เป น ผลให ก องทุ น รวม
วายุภักษ หนึ่ง ไดมาหรือเปนผูถือหุนของบริษัทนั้น จนถึงหรือขามจุดที่ตองทําคําเสนอซื้อ บริษัท
จัดการตองดําเนินการเพื่อใหไดรับการยกเวนการทําคําเสนอซื้อโดยการลดสัดสวนการถือหุนหรือ
ลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื่นคําขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อ ตามประกาศ ที่ กจ. 53/2545
4.5.15 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งหุนของบริษัทใดเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมในขณะใด
ขณะหนึ่ง เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการไดไมถึงรอยละ 25
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทนั้น เวนแตเปนกรณีที่บริษัทจัดการไดมาซึ่งหุน
ของบริ ษั ท ใดเพื่ อ เป น ทรั พ ย สิน ของกองทุน รวมเนื่ อ งจากการั บ ชํ า ระหนี้ ด ว ยทรั พ ย สิ น อื่น ตาม
ประกาศที่ กน.14/2544
ทั้ง นี้ การคํ า นวณอั ตราสว นขา งต น จะไม นับ การลงทุ น ในหรื อ มี ไ วซึ่ ง หุ น ของบริษัท ใดเพื่อ เป น
ทรัพยสินของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง รวมในอัตราสวนดังกลาว
4.5.16 ในกรณีที่มีการไดมาซึ่งหุนของบริษัทใดเนื่องจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นตามประกาศ ที่
กน. 14/2544 เปนผลใหกองทุนรวมไดมาหรือเปนผูถือหุนของบริษัทนั้นเกินอัตราสวนการลงทุน
ตามขอ 4.5.15 ใหบริษัทจัดการดําเนินการดังตอไปนี้
(1)

ปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศ ที่ กน. 14/2544

(2)

งดเวนการใชสิทธิออกเสียงในหุนจํานวนที่เกินอัตราสวนการลงทุนดังกลาว เวนแตกรณีที่
มีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงาน และ

(3)

กรณีที่เปนหุนของบริษัทที่เปนกิจการ และการไดมาซึ่งหุนของบริษัทดังกลาว เปนผลให
กองทุน รวมไดม าหรือ เปน ผูถื อ หุน ของบริษัท นั้น จนถึ ง หรือ ขา มจุดที่ตอ งทํา คํา เสนอซื้อ
บริษัทจัดการตองดําเนินการเพื่อใหไดรับการยกเวนการทําคําเสนอซื้อโดยการลดสัดสวน
การถื อ หุ น หรื อ ลดการมี อํ า นาจควบคุ ม หรื อ ยื่ น คํ า ขอผ อ นผั น การทํ า คํ า เสนอซื้ อ ตาม
ประกาศ ที่ กจ. 53/2545
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ทั้งนี้ การลดสัดสวนการถือหุนดังกลาว ใหบริษัทจัดการลดสัดสวนตามสัดสวนของหุนของ บริษัท
ที่แตละกองทุนรวมไดมาจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นตามประกาศ ที่ กน. 14/2544
4.6 เงื่อนไขการลงทุนในหลักทรัพยที่เปนของกระทรวงการคลัง
4.6.1

กองทุ น รวมวายุ ภัก ษ หนึ่ง มี สิท ธิที่จ ะขายกองทรั พ ยสิ น ให กับ กระทรวงการคลัง เพื่ อ เป น การ
คุมครองเงินลงทุนและอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําใหกับผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. ตามเงื่อนไขใน
สัญญาใหสิทธิในการขายกองทรัพยสิน (Put Option) ซึ่งจะมีการลงนามในสัญญาภายหลังจาก
การจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม โดยสามารถสรุปสาระสําคัญของสัญญาไดดังนี้
สัญญาใหสิทธิในการขายกองทรัพยสิน (Put Option)
กองทรัพยสิน

หลักทรัพยในกองทรัพยสินเริ่มแรก และหลักทรัพยที่ไดมาตามสิทธิอัน
เกิดจากหลักทรัพยในกองทรัพยสินดังกลาว ซึ่งกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง
มีอยู ณ วันเริ่มใชสิทธิตามสัญญานี้ และใหหมายความรวมถึง
(1) เงิ น ที่ ก อ ง ทุ น ร ว มว า ยุ ภั ก ษ ห นึ่ ง ไ ด รั บ ม า จา ก ก า ร ข า ย
หลักทรัพยดังกลาว และ/หรือ
(2) หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นใดที่กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ซื้อหรือ
ไดมาดวยเงินที่ไดมาตามขอ (1)
ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการซื้อหรือขายในทอดใดๆ

กองทรัพยสินเริ่มแรก

หลักทรัพยที่ซื้อจากกระทรวงการคลังในชวงเริ่มจัดตั้งกองทุน

ผูใหสิทธิ

กระทรวงการคลัง

ผูใชสิทธิ

กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง

วันเริ่มใชสิทธิ

วันที่ตรงกับระยะเวลา 30 วันกอนถึงวันสิ้นสุดอายุโครงการ

วันสิ้นสุดอายุโครงการ

วันที่กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง มีอายุครบ 10 ป นับจากวันที่กองทุนรวม
จดทะเบียนเปนนิติบุคคล

ระยะเวลาการใชสิทธิ

ใช สิ ท ธิ ไ ด ค รั้ ง เดี ย วและใช ไ ด เ ฉพาะเมื่ อ ถึ ง วั น เริ่ ม ใช สิ ท ธิ แ ล ว
เทานั้น โดยการสงหนังสือแจงการใชสิทธิไปยังกระทรวงการคลังภายใน
3 วันทําการนับจากวันเริ่มใชสิทธิ

เงื่อนไขการใชสิทธิ

กองทุ น รวมวายุ ภั ก ษ หนึ่ ง จะใช สิ ท ธิ ใ นการขายกองทรั พ ย สิ น ตาม
สัญญาใหสิทธิในการขายกองทรัพยสินได เฉพาะกรณีที่ ณ วันเริ่มใช
สิทธิ
(1) มู ล ค า ทรั พ ย สิ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น รวมวายุ ภั ก ษ หนึ่ ง ต่ํ า กว า
มู ล ค า เงิ น ลงทุ น เริ่ ม ต น ของผู ถื อ หน ว ยลงทุ น ประเภท ก.
ทั้งหมด หรือ

35
สัญญาใหสิทธิในการขายกองทรัพยสิน (Put Option)
(2) อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอ ปตลอดอายุโครงการของผูถือ หนว ย
ลงทุนประเภท ก. (IRR) ต่ํากวารอยละ 3 (สาม)
อั ต ราผลตอบแทนเฉลี่ ย ต อ ป ต ลอดอายุ โ ครงการของผู ถื อ หน ว ย
ลงทุนประเภท ก. (IRR) คือ อัตราผลตอบแทน (r) ที่เมื่อนํามาแทนที่ใน
สูตรการคํานวณดานลาง แลวจะทําให Y มีคาเทากับผลรวมของสมการ
ดานขวามือ
Y =

n

i =1

โดยที่

Xi

∑ (1 + r )

ti

+

P
(1 + r )10

Y = มูลคาเงินลงทุนเริ่มตนของผูถือหนวยลงทุนประเภท
ก. ทั้งหมด
= มูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุนประเภท ก. คูณดวย
จํานวนหนวยลงทุนประเภท ก.ทั้งหมด

n

∑

Xi

ti
i =1 (1 + r )

= ผลรวมของมูลคาปจจุบันของเงินปนผลที่ผูถือหนวย
ล ง ทุ น ป ร ะ เ ภ ท ก . ไ ด รั บ ใ น แ ต ล ะ ง ว ด
ตั้งแตงวดที่ 1 จนถึงงวดที่ n

Xi = เงินปนผลที่ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. ไดรับในแต
ละงวด
i

= งวดที่ไดรับเงินปนผล โดยเริ่มตนตั้งแตงวดที่ 1

n = งวดสุดทายที่ไดรับเงินปนผล
ti

= จํานวนปที่คํานวณไดโดยการนับจํานวนวันของแต
ละปปฏิทินตั้งแตวันที่กองทุนรวมจดทะเบียนเปนนิติ
บุคคลจนถึงวันที่จายเงินปนผลในแตละงวด แลวนํา
จํานวนวันที่นับไดของแตละปดังกลาวมาหารดวย
จํานวนวันทั้งหมดของปนั้นเปนรายปปฏิทิน (ทั้งนี้
ในป ใ ดที่ มี 366 วัน ใหใ ช 366 วัน มาเป น ตัว หาร)
จากนั้น นําผลหารที่ไดของแตละปมาบวกกันจะได
ผลลัพธเปนจํานวนปที่ตองการสําหรับการจายเงิน
ปนผลงวดนั้น
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P = มูลคาเงินลงทุนที่คาดวาจะคืนใหผูถือหนวยลงทุน
ประเภท ก. ทั้งหมด เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ
r
ราคาใชสิทธิขาย

= อัตราผลตอบแทน

เทากับ
(1) ราคาใชสิทธิขายเบื้องตน หรือ
(2)

จํานวนที่สูงกวา ระหวาง มูลคาเงินลงทุนเริ่มตนของผูถือหนวย
ลงทุนประเภท ก. ทั้งหมด และ มูลคา ณ วันสิ้นสุดอายุโครงการ ที่
ทําใหอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอปตลอดอายุโครงการ (IRR) ของผู
ถือหนวยลงทุนประเภท ก. เทากับ รอยละ 3 (สาม)

แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวาระหวางขอ (ก) กับ (ข)
ราคาใชสิทธิขายเบื้องตน ในขอ (ก) เทากับ
(1) มู ล ค า ใ น อ น า ค ต ณ วั น สิ้ น สุ ด อ า ยุ โ คร ง ก า ร ข อ ง ร า ค า
กองทรัพ ยสินเริ่มแรกที่กระทรวงการคลั งขายใหกองทุน รวม ซึ่ง
คํานวณมาจากสูตรดังตอไปนี้
= S * (1 + r )10
โดยที่

S = ร า ค า ก อ ง ท รั พ ย สิ น เ ริ่ ม แ ร ก ที่ ก ร ะ ท ร ว ง
การคลังขายใหกองทุนรวม
r

= อั ต ราผลตอบแทนขั้ น ต่ํ า ของผู ถื อ หน ว ยลงทุ น
ประเภท ก. ซึ่งเทากับรอยละ 3 (สาม) ตอป

(2) ปรั บ ลด ด ว ย ผลรวมของมู ล ค า ในอนาคต ณ วั น สิ้ น สุ ด อายุ
โครงการ ของ (เงินปนผลที่ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. ไดรับจริง
หรือผลตอบแทนขั้นต่ํา แลวแตอยางใดจะต่ํากวา) ซึ่งคํานวณมา
จากสูตรดังตอไปนี้
=

n

∑ [ X i * (1 + r ) (10 − t i ) ]

i =1

โดยที่

n

∑

= ผลรวมของคาที่ไดจากสูตรการคํานวณ

i =1

ตั้งแตงวดที่ 1 ถึงงวดที่ n
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สัญญาใหสิทธิในการขายกองทรัพยสิน (Put Option)
Xi

= เงินปนผลที่ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. ไดรับจริง
ในแต ล ะงวด หรื อ ผลตอบแทนขั้ น ต่ํ า ของผู ถื อ
หนวยลงทุนประเภท ก. แลวแตจํานวนใดจะต่ํา
กวา

i

= งวดที่ไดรับเงินปนผล เริ่มตั้งแตงวดที่ 1

n

= งวดสุดทายที่ไดรับเงินปนผล

ti

= จํานวนปที่คํานวณไดโดยการนับจํานวนวันของ
แตละปปฏิทินตั้งแตวันที่กองทุนรวมจดทะเบียน
เปนนิติบุคคลจนถึงวันที่จายเงินปนผลในแตละ
งวด แล ว นํ า จํ า นวนวั น ที่ นั บ ได ข องแต ล ะป
ดังกลาวมาหารดวยจํานวนวันทั้งหมดของปนั้น
เปนรายปปฏิทิน (ทั้งนี้ ในปใดที่มี 366 วัน ใหใช
366 วั น มาเป น ตัว หาร) จากนั้น นํา ผลหารที่ไ ด
ของแตละปมาบวกกันจะไดผลลัพธเปนจํานวนป
ที่ตองการสําหรับการจายเงินปนผลงวดนั้น

r

= อัตราผลตอบแทนขั้นต่ําของผูถือหนวยลงทุน
ประเภท ก. ซึ่งเทากับ รอยละ 3 (สาม) ตอป

(3) ปรั บ เพิ่ ม ด ว ย ผลรวมของมู ล ค า ในอนาคต ณ วั น สิ้ น สุ ด อายุ
โครงการ ของจํานวนเงินที่ใชไปเพื่อใหไดมาซึ่งหลักทรัพยตามสิทธิ
อันเกิดจากหลักทรัพยในกองทรัพยสินเริ่มแรก (โดยไมรวมเงินที่
เปนกองทรัพยสินที่ใชไปเพื่อใหไดมาซึ่งหลักทรัพยดังกลาว) ซึ่ง
คํานวณมาจากสูตรดังตอไปนี้
=

n

∑ [C j * (1 + r )

tj

]

j =1

โดยที่

n

∑

=

ผ ล ร ว ม ข อ ง ค า ที่ ไ ด จ า ก สู ต ร ก า ร คํ า น ว ณ

j =1

ตั้งแตงวดที่ 1 ถึงงวดที่ n
Cj

= จํา นวนเงิน ที่ ใ ช ไ ปในแต ล ะงวด เพื่ อ ใหไ ดม าซึ่ ง
หลัก ทรั พ ยตามสิ ท ธิอั น ได ม าจากหลัก ทรัพ ยใ น
กองทรัพยสินเริ่มแรก (โดยไมรวมเงินที่เปนกอง
ทรั พ ย สิ น ที่ ใ ช ไ ปเพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง หลั ก ทรั พ ย
ดังกลาว)
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j

= งวดที่มีการจายเงิน เริ่มตั้งแตงวดที่ 1

n

= งวดสุดทายที่มีการจายเงิน

tj

= จํานวนปที่คํานวณไดโดยการนับจํานวนวันของ
แต ล ะป ป ฏิ ทิ น ตั้ ง แต วั น ที่ จ า ยเงิ น ในแต ล ะงวด
จ น ถึ ง วั น สิ้ น สุ ด อ า ยุ โ ค ร ง ก า ร ข อ ง
กองทุนรวม แลวนําจํานวนวันที่นับไดของแตละป
ดังกลาวมาหารดวยจํานวนวันทั้งหมดของปนั้น
เปนรายปปฏิทิน (ทั้งนี้ ในปใดที่มี 366 วัน ใหใช
366 วั น มาเป น ตัว หาร) จากนั้น นํา ผลหารที่ไ ด
ของแตละปมาบวกกันจะไดผลลัพธเปนจํานวนป
ที่ตองการสําหรับการจายเงินปนผลงวดนั้น

r

= อั ต ราผลตอบแทนขั้ น ต่ํ า ของผู ถื อ หน ว ยลงทุ น
ประเภท ก. ซึ่งเทากับ รอยละ 3 (สาม) ตอป

มูลคา ณ วันสิ้นสุดอายุโครงการ ที่ทําใหอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอป
ตลอดอายุโครงการ (IRR) ของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. เทากับ รอย
ละ 3 (สาม) ในขอ (ข) คํานวณมาจากสูตรดังตอไปนี้


n



i =1

=  Y − ∑
โดยที่ Y

Xi
(1 + r ) ti


 * (1 + r )10


= มูลคาเงินลงทุนเริ่มตนของผูถือหนวยลงทุน
ประเภท ก. ทั้งหมด
= มูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุนประเภท ก. คูณ
ดวย จํานวนหนวยลงทุนประเภท ก.
ทั้งหมด

n

∑

Xi

i =1 (1 + r )

ti

= ผลรวมของมูลคาปจจุบันของเงินปนผลที่
ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. ไดรับในแตละงวด
ตั้งแตงวดที่ 1 ถึงงวดที่ n

Xi

= เงินปนผลที่ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. ไดรับจริง
ในแตละงวด

i

= งวดที่ไดรับเงินปนผล เริ่มตั้งแตงวดที่ 1

n

= งวดสุดทายที่ไดรับเงินปนผล
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ti

= จํานวนปที่คํานวณไดโดยการนับจํานวนวันของ
แตละปปฏิทินตั้งแตวันที่กองทุนรวมจดทะเบียน
เปนนิติบุคคลจนถึงวันที่จายเงินปนผลในแตละ
งวด แล ว นํ า จํ า นวนวั น ที่ นั บ ได ข องแต ล ะป
ดังกลาวมาหารดวยจํานวนวันทั้งหมดของปนั้น
เปนรายปปฏิทิน (ทั้งนี้ ในปใดที่มี 366 วัน ใหใช
366 วัน มาเปน ตัว หาร) จากนั้น นํา ผลหารที่ไ ด
ของแตละปมาบวกกันจะไดผลลัพธเปนจํานวนป
ที่ตองการสําหรับการจายเงินปนผลงวดนั้น

r

= อั ต ราผลตอบแทนขั้ น ต่ํ า ของผู ถื อ หน ว ยลงทุ น
ประเภท ก. ซึ่งเทากับ รอยละ 3 (สาม) ตอป

4.6.2 กระทรวงการคลังมีสิทธิที่จะซื้อกองทรัพยสินจากกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ตามเงื่อนไขในสัญญา
ใหสิทธิในการซื้อกองทรัพยสิน (Call Option) ซึ่งจะมีการลงนามในสัญญาภายหลังจากการจด
ทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม โดยสามารถสรุปสาระสําคัญของสัญญาไดดังนี้
สัญญาใหสิทธิในการซื้อกองทรัพยสิน (Call Option)
กองทรัพยสิน

หลักทรัพยในกองทรัพยสินเริ่มแรก และหลักทรัพยที่ไดมาตามสิทธิอัน
เกิดจากหลักทรัพยในกองทรัพยสินดังกลาว ซึ่งกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง
มีอยู ณ วันเริ่มใชสิทธิตามสัญญานี้ และใหหมายความรวมถึง
(1) เงินที่กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ไดรับมาจากการขายหลักทรัพย
ดังกลาว และ/หรือ
(2) หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นใดที่กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ซื้อหรือ
ไดมาดวยเงินที่ไดมาตามขอ (1)
ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการซื้อหรือขายในทอดใด ๆ

กองทรัพยสินเริ่มแรก

หลักทรัพยที่ซื้อจากกระทรวงการคลังในชวงเริ่มจัดตั้งกองทุน

ผูใหสิทธิ

กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง

ผูใชสิทธิ

กระทรวงการคลัง

วันเริ่มใชสิทธิ

วันที่ตรงกับระยะเวลา 30 วันกอนถึงวันสิ้นสุดอายุโครงการ

วันสิ้นสุดอายุโครงการ

วันที่กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง มีอายุครบ 10 ป นับจากวันที่กองทุนรวม
จดทะเบียนเปนนิติบุคคล
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ระยะเวลาการใชสิทธิ

ใชสิทธิไดครั้งเดียวและใชไดเฉพาะเมื่อถึงวันเริ่มใชสิทธิแลวเทานั้น และ
จะตองใชสิทธิภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันเริ่มใชสิทธิ

เงื่อนไขการใชสิทธิ

กระทรวงการคลังจะใชสิทธิในการซื้อกองทรัพยสินตามสัญญาใหสิทธิใน
การซื้อกองทรัพยสิน ไดเฉพาะกรณีที่ ณ วันเริ่มใชสิทธิ มูลคาของกอง
ทรัพยสินหลังหักคาใชจายในการดําเนินงานของกองทุนรวมตามที่ระบุไว
ในหนังสือชี้ชวน สูงกวาหรือเทากับ ราคาใชสิทธิซื้อ ทั้งนี้ การตัดสินใจใช
สิทธิดังกลาวขึ้นอยูกับดุลยพินิจของกระทรวงการคลัง

ราคาใชสิทธิซื้อ

เท า กั บ มู ล ค า ในอนาคต ณ วั น สิ้ น สุ ด อายุ โ ครงการ ของ ราคากอง
ทรัพยสินเริ่มแรกที่กระทรวงการคลังขายใหกองทุนรวม ซึ่งคํานวณมา
จากสูตรดังตอไปนี้
= S * (1 + r )10
โดยที่

S = รา คา กอ ง ท รั พ ย สิ น เ ริ่ ม แ ร ก ที่ ก ร ะ ท ร ว ง
การคลังขายใหกองทุนรวม
r

= อั ต ราผลตอบแทนขั้ น ต่ํ า ของผู ถื อ หน ว ย
ลงทุนประเภท ก. ซึ่งเทากับ รอยละ 3 (สาม)
ตอป

ปรับเพิ่ม ดวย
(1) ผลรวมของมูลคาในอนาคต ณ วันสิ้นสุดอายุโครงการ ของเงินปน
ผลที่ผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. ไดรับจริง ซึ่งคํานวณมาจากสูตร
ดังตอไปนี้
=

n

∑ [ Bi * (1 + r )10 − t i ]

i =1

โดยที่

n

∑

=

ผลรวมของค า ที่ ไ ด จ ากสู ต รการคํ า นวณ

i =1

ตั้งแตงวดที่ 1 ถึงงวดที่ n
Bi

= เงิ น ป น ผลที่ ผู ถื อ หน ว ยลงทุ น ประเภท ข.
ไดรับจริงในแตละงวด

i

= งวดที่ไดรับเงินปนผล เริ่มตั้งแตงวดที่ 1

n

= งวดสุดทายที่ไดรับเงินปนผล
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ti

= จํานวนปที่คํานวณไดโดยการนับจํานวนวัน
ของแตละปปฏิทินตั้งแตวันที่กองทุนรวมจด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลจนถึงวันที่จายเงินปน
ผลในแต ละงวด แลว นํ า จํ า นวนวั น ที่นั บ ได
ของแตละปดังกลาวมาหารดว ยจํานวนวัน
ทั้งหมดของปนั้นเปนรายปปฏิทิน (ทั้งนี้ ในป
ใดที่มี 366 วัน ใหใช 366 วันมาเปนตัวหาร)
จากนั้ น นําผลหารที่ไ ดข องแตละปม าบวก
กั น จะได ผ ลลั พ ธ เ ป น จํ า นวนป ที่ ต อ งการ
สําหรับการจายเงินปนผลงวดนั้น

r

= อัตราผลตอบแทนขั้นต่ําของผูถือหนวยลงทุน
ประเภท ก. ซึ่งเทากับ รอยละ 3 (สาม) ตอป

และ
(2) ผลรวมของมูลคาในอนาคต ณ วันสิ้นสุดอายุโครงการ ของจํานวน
เงิ น ที่ ใ ช ไ ปเพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง หลั ก ทรั พ ย ต ามสิ ท ธิ อั น เกิ ด จาก
หลั ก ทรั พ ย ใ นกองทรั พ ย สิ น เริ่ ม แรก (โดยไม ร วมเงิ น ที่ เ ป น กอง
ทรัพยสินที่ใชไปเพื่อใหไดมาซึ่งหลักทรัพยดังกลาว) ซึ่งคํานวณมา
จากสูตรดังตอไปนี้
=

n

∑[C
j =1

t

* (1 + r ) j ]

j

n

∑

โดยที่

=

ผลรวมของค า ที่ ไ ด จ ากสู ต รการคํ า นวณ

j =1

ตั้งแตงวดที่ 1 ถึงงวดที่ n
Cj

= จํานวนเงินที่ใชไปในแตละงวด เพื่อใหไดมา
ซึ่ ง ห ลั ก ท รั พ ย ต า ม สิ ท ธิ อั น ไ ด ม า จ า ก
หลักทรัพยในกองทรัพยสินเริ่มแรก (โดยไม
รวมเงิ น ที่ เ ป น กองทรั พ ย สิ น ที่ ใ ช ไ ปเพื่ อ ให
ไดมาซึ่งหลักทรัพยดังกลาว)

j

= งวดที่มีการจายเงิน เริ่มตั้งแตงวดที่ 1

n

= งวดสุดทายที่มีการจายเงิน
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tj

= จํานวนปที่คํานวณไดโดยการนับจํานวนวัน
ของแตละปปฏิทินตั้งแตวันที่จายเงินในแต
ละงวดจนถึ ง วั น สิ้ น สุ ด อายุ โ ครงการของ
กองทุนรวม แลวนําจํานวนวันที่นับไดของแต
ละปดังกลาวมาหารดวยจํานวนวันทั้งหมด
ของปนั้นเปนรายปปฏิทิน (ทั้งนี้ ในปใดที่มี
366 วั น ให ใ ช 366 วั น มาเป น ตั ว หาร)
จากนั้น นําผลหารที่ไ ดข องแตละปม าบวก
กั น จะได ผ ลลั พ ธ เ ป น จํ า นวนป ที่ ต อ งการ
สําหรับการจายเงินปนผลงวดนั้น

r

= อัตราผลตอบแทนขั้นต่ําของผูถือหนวยลงทุน
ประเภท ก. ซึ่งเทากับ รอยละ 3 (สาม) ตอป

4.6.3

ในกรณี ที่ ก องทุ น รวมวายุ ภั ก ษ หนึ่ ง มี ค วามประสงค ที่ จ ะขายหลั ก ทรั พ ย ใ ด ๆ ที่ ซื้ อ จาก
กระทรวงการคลั ง กองทุ น รวมวายุ ภั ก ษ หนึ่ ง ต อ งเสนอขายหลั ก ทรั พ ย ดั ง กล า วให แ ก
กระทรวงการคลังกอน (First right of Offer) โดยทําเปนหนังสือระบุราคาที่เสนอขาย พรอมทั้ง
หลักเกณฑและเงื่อนไขใด ๆ ที่จะเสนอขาย โดยใหกระทรวงการคลังแจงความประสงคที่จะซื้อ
กลับมาภายในกําหนดระยะเวลา 7 วันทําการนับจากวันที่กระทรวงการคลังไดรับหนังสือดังกลาว
หากกระทรวงการคลังไมประสงคจะซื้อหลักทรัพยนั้นหรือมิไดตอบกลับมาภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง มีสิทธิเสนอขายหลักทรัพยดังกลาวใหแกบุคคลอื่นได ในราคา
ที่ไมต่ํากวาราคาที่เสนอขายใหแกกระทรวงการคลัง และภายใตเงื่อนไขที่ไมดีกวาที่ไดเสนอใหกับ
กระทรวงการคลัง

4.6.4

ในกรณีที่หลักทรัพยที่ซื้อจากกระทรวงการคลังมีการเพิ่มทุน สิทธิที่จะจองซื้อหุนเพิ่มทุนจะตกเปน
ของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง และในกรณีที่กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ประสงคที่จะขายหุนเพิ่ม
ทุ น ดั ง กล า วออกไป กองทุ น รวมวายุ ภั ก ษ หนึ่ ง ต อ งเสนอขายหุ น เพิ่ ม ทุ น ดั ง กล า วให แ ก
กระทรวงการคลังกอน (First Right of Offer) โดยทําเปนหนังสือระบุราคาที่เสนอขาย พรอมทั้ง
หลักเกณฑและเงื่อนไขใด ๆ ที่จะเสนอขาย โดยใหกระทรวงการคลังแจงความประสงคที่จะซื้อ
กลับมาภายในกําหนดระยะเวลา 7 วันทําการนับจากวันที่กระทรวงการคลังไดรับหนังสือดังกลาว
หากกระทรวงการคลังไมประสงคจะซื้อหุนเพิ่มทุนนั้นหรือมิไดตอบกลับมาภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง มีสิทธิเสนอขายหุนเพิ่มทุนดังกลาวใหแกบุคคลอื่นได ในราคา
ที่ไมต่ํากวาราคาที่เสนอขายใหแกกระทรวงการคลัง และภายใตเงื่อนไขที่ไมดีกวาที่ไดเสนอใหกับ
กระทรวงการคลัง
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4.7 การรับชําระหนี้เพื่อกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ดวยทรัพยสินอื่น
หากมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองของกองทุน
รวมวายุ ภั ก ษ หนึ่ ง จะไม ส ามารถชํ า ระหนี้ ไ ด บริ ษั ท จั ด การจะรั บ ชํ า ระหนี้ ด ว ยทรั พ ย สิ น อื่ น ทั้ ง ที่ เ ป น
หลักประกันและมิใชหลักประกันเพื่อกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรอง
ผิดนัดชําระหนี้ ดังนี้
4.7.1

กรณีที่บริษัทจัดการไมไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมวายุภักษ
หนึ่ง เปนศูนยกอนการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละครั้ง บริษัทจัดการ
ตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนตามมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิด
ตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือ
ได รั บ ความเห็ น ชอบจากผู ดู แ ลผลประโยชน โดยผู ดู แ ลผลประโยชน ไ ด ต รวจสอบและแสดง
ความเห็นพรอมเหตุผลวาในขณะนั้นการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาวเปนประโยชนตอผูถือ
หนวยลงทุนมากกวาการถือหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้น
ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนหรือผูดูแลผลประโยชนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการ
จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง จะไดจากการรับชําระหนี้ มูลคา
ของทรัพยสิน ประมาณการคาใชจาย พรอมเหตุผลและความจําเปนในการรับชําระหนี้

4.7.2

เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะนําทรัพยสินดังกลาวมารวมคํานวณ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง โดยจะกําหนดราคาทรัพยสินนั้นเพื่อใชในการ
คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคม
บริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะ
ดําเนินการกับทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดังนี้
(1)

กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง สามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัท
จัดการอาจมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไป เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง
ก็ได

(2)

กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ไมสามารถลงทุนในหรือมีไวไ ด
บริษัทจัดการจะจําหนายทรัพยสินดังกลาวในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได โดยคํานึงถึง
ประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถ
จําหนายทรัพยสินดังกลาว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาว

ในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม
วายุภักษ หนึ่ง
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5.

ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูดูแลผลประโยชน เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน และ
สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง
5.1

ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูดูแลผลประโยชน
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0-2208-5000 โทรสาร 0-2253-1240

5.2

เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทั้งหมดดังตอไปนี้ โดยไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน
(1)

เมื่อบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่งมีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาแตงตั้ง
ผูดูแลผลประโยชน โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 90
วัน

(2)

เมื่อบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบที่
ตกลงไว ผูดูแลผลประโยชนหรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน โดยบอก
กลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 90 วัน

(3)

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจัดการโครงการหรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎ ก.ล.ต.
หรื อ กรณี อื่ น ใด อั น จะมี ผ ลให บ ริ ษั ท จั ด การและผู ดู แ ลผลประโยชน ไ ม ส ามารถตกลงที่ จ ะแก ไ ข
เปลี่ ย นแปลงให ส อดคล อ งกั บ ประกาศ คํ า สั่ ง ระเบี ย บและข อ บั ง คั บ ดั ง กล า ว เนื่ อ งจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลใหเปนการเพิ่มภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชน และผูดูแลผลประโยชน
ไม ป ระสงค จ ะรั บ หน า ที่ ดั ง กล า วต อ ไป ผู ดู แ ลผลประโยชน มี สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สั ญ ญาแต ง ตั้ ง ผู ดู แ ล
ผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 90 วัน

(4)

ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามกฎ ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบัติของผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนจัดการแกไขใหถูกตอง
ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของ
สํา นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และบริ ษั ท จั ด การจะแจ ง การแก ไ ขดั ง กล า วให สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่แกไขเสร็จสิ้น ในกรณีที่
ผูดูแลผลประโยชนมิไดทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตั้งแต
วันถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาใหแกไขเมื่อไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว
บริษัทจัดการจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนรายใหมแทนผูดูแลผลประโยชนเดิมโดยพลัน ทั้งนี้ เวนแต
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเปนอยางอื่น
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(5)

ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง หรือ
ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของไปเปดเผย หรือใชในทางที่กอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายตอกองทุนรวม
วายุภักษ หนึ่ง หรือกอใหเกิดประโยชนแกผูดูแลผลประโยชนเอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิก
สัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหผูดูแลผลประโยชนทราบลวงหนาเปนลาย
ลักษณอักษรไมนอยกวา 15 วัน
(6) เมื่อ มีผู ใ ดเสนอหรือ ยื่น คํา รอ งต อ ศาลหรื อ หนว ยงานราชการที่ เกี่ ย วข อ งในสว นที่เ กี่ย วกั บ ผู ดูแ ล
ผลประโยชนของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง (ก) เพื่อเลิกกิจการหรือเพื่อการอื่นใดที่คลายคลึงกัน หรือ
(ข) เพื่อฟนฟูกิจการ ประนอมหนี้ หรือผอนผันการชําระหนี้ จัดการทรัพยสิน ชําระบัญชีเลิกกิจการ
หรือรองขออื่นใดที่คลายคลึงกันภายใตกฎหมายปจจุบันหรือในอนาคต หรือตามขอบังคับตางๆ
(7) เมื่อหนวยงานหรือองคกรของรัฐมีความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผูดูแลผลประโยชน วา มี
ความผิดหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง และแจงใหบริษัทจัดการทราบหรือประกาศเปนการทั่วไป
5.3 สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0-2208-5000 โทรสาร 0-2253-1240
และ/หรือที่บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
6.

การแตงตั้งและถอดถอน คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) ที่ปรึกษาทางการเงินในการ
จัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ที่ปรึกษากฎหมาย ผูจัดจําหนายหนวยลงทุน ตัวแทนจําหนายหนวย
ลงทุน นายทะเบียน ผูดูแลผลประโยชน ผู สอบบัญ ชี และผูสรางสภาพคลองในตลาดรอง (Liquidity
Provider และ/หรือ Market Maker)
6.1

คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee)
กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง โดยบริษัทจัดการ จะแตงตั้งคณะกรรมการการลงทุน เพื่อกําหนดนโยบายการ
ลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ในภาพกวางรวมทั้งติดตาม และประเมินผลการลงทุนของกองทุนรวม
วายุ ภั ก ษ หนึ่ ง คณะกรรมการการลงทุ น มี จํ า นวนรวมทั้ ง สิ้ น 5
คน ซึ่ ง ประกอบด ว ยผู แ ทนของ
กระทรวงการคลัง 3 คน และผูแทนจากบริษัทจัดการแหงละ 1 คน
คณะกรรมการการลงทุน ใหมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบตามที่ระบุในขอ 15.2

6.2

ที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง
กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง โดยบริษัทจัดการ จะแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ
หนึ่ง โดยมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในขอ 15.3

6.3

ที่ปรึกษากฎหมาย
กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง โดยบริษัทจัดการ จะแตงตั้งที่ปรึกษากฎหมายของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง โดย
มีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในขอ 15.4

6.4

ผูจัดจําหนายหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะแตงตั้งผูจัดจําหนายหนวยลงทุน เพื่อทําหนาที่เสนอขายหนวยลงทุน โดยผูจัดจําหนาย
หนวยลงทุนมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในขอ 15.5
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6.5

ตัวแทนจําหนายหนวยลงทุน
ผูจัดจําหนายหนวยลงทุนจะแตงตั้งตัวแทนจําหนายหนวยลงทุน เพื่อทําหนาที่เสนอขายหนวยลงทุน โดย
ตัวแทนจําหนายหนวยลงทุนมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในขอ 15.6

6.6

นายทะเบียน
บริษัท จัด การจะแตง ตั้งนายทะเบียน เพื่อ ทํา หนา ที่ดูแ ลจัดการสมุด ทะเบียนผูถือ หนวยลงทุน โดยนาย
ทะเบียนมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในขอ 15.7

6.7

ผูดูแลผลประโยชน
บริษัทจัดการจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน เพื่อทําหนาที่ดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง โดย
ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในขอ 15.8

6.8

ผูสอบบัญชี
บริษัทจัดการจะแตงตั้งผูสอบบัญชี เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบขอมูลทางบัญชีของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง
โดยผูสอบบัญชีมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในขอ 15.9

6.9

ผูสรางสภาพคลองในตลาดรอง (Liquidity Provider และ/หรือ Market Maker)
บริษัทจัดการอาจจะแตงตั้งผูสรางสภาพคลองในตลาดรอง โดยผูสรางสภาพคลองในตลาดรอง มีสิทธิ
หนาที่ และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในขอ 15.10

7.

ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูสอบบัญชี
ชื่อ :

นายรุทร เชาวนะกวี

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247 หรือ

นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ

นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970

แหง บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
ที่อยู : ชั้น 33 อาคารเลครัชดา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท : 0-2264-0777, 0-2661-9190
โทรสาร : 0-2264-0789-90, 0-2661-9192
หรือบุคคลอื่นที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจง
ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
8.

ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของนายทะเบียน
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท 0-2229-2800
โทรสาร 0-2359-1271
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9.

ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูจัดจําหนายหนวยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย กรุงศรีอยุธยา จํากัด
898 ชั้น 4-5 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท 02-658-6767
โทรสาร 02-263-0385
บริษัทหลักทรัพย ทรีนิตี้ จํากัด
179/109-110 ชั้น 25 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร ถนนสาทรใต
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท 02-670-9100
โทรสาร 02-286-4555
บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด
130-132 อาคารสินทรทาวเวอร 3 ชั้น 24-26 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 02-263-3500
โทรสาร 02-263-3811
บริษัทหลักทรัพย นครหลวงไทย จํากัด
898 ชั้น 8 อาคารเพลินจิตทาวเวอร ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 02-624-8888
โทรสาร 02-624-8820
บริษัทหลักทรัพย บีที จํากัด
44 อาคารไทยธนาคาร ชั้น 24-26 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท 02-657-9000
โทรสาร 02-657-9111
และบุคคลอื่นที่ไดรับความเห็นชอบใหปฏิบัติหนาที่เปนผูจัดจําหนายหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงการ
แตงตั้งดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ

10.

ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของตัวแทนจําหนายหนวยลงทุน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท 0-2296-4722 และ 0-2296-4791
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ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท 0-2255-2222
ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ เลขที่ 44 อาคารไทยธนาคาร ถนนสาธร
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท 0-2626-7777
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท 0-2544-3866-67 และ 0-2544-3871-76
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ เลขที่ 1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0-2208-5786-7 และ 0-2208-5509
และทุกสาขาของธนาคารพาณิชยดังกลาวขางตน
ตลอดจนบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติการเปนตัวแทนจําหนายหนวยลงทุนตามที่ประกาศกําหนด โดยบริษัทจัดการ
จะแจงการแตงตั้งดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
11.

ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดตัง้ กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง
บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด
อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 8 เลขที่ 48/14-15 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท 0-2697-3800
โทรสาร 0-2638-0301
บริษัท เทิรน อะราวด จํากัด
อาคาร เดอะมิลเลนเนีย ชั้น 20 หอง 2002-2003
62 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0-2651-9811-3
โทรสาร 0-2651-9819
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12.

ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท อัลเลน แอนด โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด
อาคารสินธร ทาวเวอร 3 ชั้น 22 เลขที่ 130-132 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0-2263-7600
โทรสาร 0-2263-7699

13.

การเสนอขายหนวยลงทุน
13.1 การเสนอขายหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนประเภท ก.
13.1.1 ระยะเวลาในการขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ผูสนใจจองซื้อหนวยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อ และคูมือการจองซื้อหนวยลงทุน
กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ไดที่บริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจําหนายหนวยลงทุนและ/หรือตัวแทน
จําหนายหนวยลงทุน ตามที่ระบุไวในขอ 1 ขอ 9 และ ขอ 10 ไดในชวงเวลาทําการของบริษัท
จัดการและ/หรือผูจัดจําหนายหนวยลงทุนและ/หรือตัวแทนจําหนายหนวยลงทุน ระหวางวันที่ 4
พฤศจิ ก ายน 2546 ถึ ง 24 พฤศจิ ก ายน 2546 ยกเว น วั น ทํ า การซึ่ ง ตรงกั บ วั น หยุ ด ทํ า การของ
ธนาคาร
13.1.2 เอกสารหลักฐานในการจองซื้อ
(1)

กรณีบุคคลธรรมดา
(ก)

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาบัตร
ประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ พรอมลงนามรับรองความถูกตอง
ในกรณีที่ใ ชสําเนาบัตรประจํา ตัว ขาราชการ หรือ สําเนาบัตรประจําตัวพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ตองแนบสําเนาทะเบียนบานเปนเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมดวย
ในกรณี ที่ เป น ผูเ ยาว ที่ ยัง ไมไ ด บ รรลุนิ ติ ภ าวะ ใหใ ช เ อกสารหลั ก ฐานเป น สํา เนา
ทะเบียนบานของผูเยาว พรอมทั้งเอกสารหลักฐานที่กลาวมาในวรรคหนึ่งและวรรค
ที่สองขางตนของบิดาหรือมารดาของผูเยาว

(ข)
(2)

สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีที่มีความประสงคจะรับเงินคืนในสวนที่
ไมไดรับการจัดสรร หรือการรับเงินปนผล โดยการโอนเขาบัญชี)

กรณีนิติบุคคล
(ก)

สําเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไมเกิน 6 เดือน

(ข)

ตัวอยางลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

(ค)

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

(ง)

สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษี
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(จ)

สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีที่มีความประสงคจะรับเงินคืนในสวนที่
ไมไดรับการจัดสรร หรือการรับเงินปนผล โดยการโอนเขาบัญชี)

ทั้งนี้ เอกสารตามขอ (ก) (ข) (ง) และ (จ) ตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยมีผูมีอํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราบริษัท (ถามี) สวนเอกสารตามขอ (ค) ตองลงนาม
รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลแตละราย
(3)

กรณีคณะบุคคล
(ก)

สําเนาหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล

(ข)

หนังสือแสดงความยินยอมของคณะบุคคลทุกทานที่แตงตั้งผูมีอํานาจดําเนินการ
แทน

(ค)

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของคณะบุคคลทุกทาน

(ง)

สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีในนามคณะบุคคล (ในกรณีที่มีความประสงคใหหัก
ภาษี ณ ที่จาย)

(จ)

สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีที่มีความประสงคจะรับเงินคืนในสวนที่
ไมไดรับการจัดสรร หรือการรับเงินปนผล โดยการโอนเขาบัญชี)

ทั้งนี้ เอกสารตามขอ (ก) (ข) (ง) และ (จ) ตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยมีผูมีอํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราบริษัท (ถามี) สวนเอกสารตามขอ (ค) ตองลงนาม
รับรองสําเนาถูกตองโดยคณะบุคคลแตละราย
13.1.3 ระยะเวลาการจองซื้อหนวยลงทุน
ผูสนใจจองซื้อหนวยลงทุนสามารถจองซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ไดที่ตัวแทน
จําหนายหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในขอ 10 ไดในชวงเวลาทําการของตัวแทนจําหนายหนวยลงทุน
ระหวางวันที่ 11 - 24 พฤศจิกายน 2546 ยกเวนวันทําการซึ่งตรงกับวันหยุดทําการของธนาคาร
ทั้งนี้ ระยะเวลาการจองซื้อหนวยลงทุนของนักลงทุนแตละประเภท สามารถแบงไดดังนี้
(1)

กรณี นั ก ลงทุ น ทั่ ว ไป ที่ เ ป น บุ ค คลธรรมดาสั ญ ชาติ ไ ทย และนิ ติ บุ ค คลอื่ น ที่ จั ด ตั้ ง ตาม
กฎหมายไทย
บุคคลธรรมดาสัญ ชาติไ ทย และนิติบุคคลอื่น ที่จั ดตั้งตามกฎหมายไทย ที่สนใจจองซื้อ
หนวยลงทุนสามารถจองซื้อหนวยลงทุนดวยตนเองที่ตัวแทนจําหนายหนวยลงทุน ไดตาม
ราคาเสนอขายหนวยลงทุน ระหวางวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2546 และวันที่ 17-19
พฤศจิกายน 2546 ตั้งแตเวลา 8.30 น. - 15.30 น. หรือตั้งแตเวลาเปดทําการของ
ตัวแทนจําหนายหนวยลงทุนจนถึง 15.30 น. โดยกรอกใบจองซื้อหนวยลงทุนให
ครบถวนและแนบเอกสารหลักฐานในการจองซื้อตามขอ 13.1.2 พรอมชําระเงินคาจองซื้อ
หนวยลงทุน
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ใบจองซื้อหนวยลงทุนมี 2 แบบ ไดแก
แบบที่ 1 ใชสําหรับการจองซื้อจํานวนหนวยลงทุนขั้นต่ํา 10,000 บาท และจะตองเปน
ทวีคูณของ 1,000 บาท โดยจะจองซื้อสูงสุดไดไมเกิน 500,000 บาท
แบบที่ 2 ใชในกรณีที่ผูจองซื้อตองการจองซื้อหนวยลงทุนเกิน 500,000 บาท หรือผูจองซื้อ
ที่ตองการไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนโดยวิธีสุมเลือก (Random) หากมีหนวย
ลงทุน เหลื อจากการจัด สรรแบบจองซื้อ ก อ นไดกอ น โดยจํ า นวนจองซื้อ ขั้น ต่ํ า
สําหรับใบจองซื้อแบบที่ 2 เทากับ 10,000 บาท และจะตองเปนทวีคูณของ 1,000
บาท
ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรเปนไปตามขอ 13.1.5 เรื่อง “การจัดสรรหนวยลงทุน”
(2)

กรณีนักลงทุนทั่วไป ที่เปนสหกรณ มูลนิธิ วัด สถานศึกษา โรงพยาบาล องคกรสาธารณ
กุศล ที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย
สหกรณ มูลนิธิ วัด สถานศึกษา โรงพยาบาล องคกรสาธารณกุศล ที่จัดตั้งตามกฎหมาย
ไทย ที่สนใจจองซื้อหนวยลงทุนสามารถจองซื้อหนวยลงทุนดวยตนเองที่ตัวแทนจําหนาย
หนวยลงทุน ไดตามราคาเสนอขายหนวยลงทุน ระหวางวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2546
และวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2546 ตั้งแตเวลา 8.30 น. - 15.30 น. หรือ ตั้งแตเวลา
เปดทําการของตัวแทนจําหนายหนวยลงทุนจนถึง 15.30 น. โดยกรอกใบจองซื้อหนวย
ลงทุนใหครบถวนและแนบเอกสารหลักฐานในการจองซื้อตามขอ 13.1.2 พรอมชําระเงินคา
จองซื้อหนวยลงทุน
ใบจองซื้อหนวยลงทุนมี 2 แบบ ไดแก
แบบที่ 1 ใชสําหรับการจองซื้อจํานวนหนวยลงทุนขั้นต่ํา 10,000 บาท และจะตองเปน
ทวีคูณของ 1,000 บาท โดยจะจองซื้อสูงสุดไดไมเกิน 500,000 บาท
แบบที่ 2 ใชในกรณีที่ผูจองซื้อตองการจองซื้อหนวยลงทุนเกิน 500,000 บาท หรือผูจองซื้อ
ที่ตองการไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนโดยวิธีสุมเลือก (Random) หากมีหนวย
ลงทุน เหลื อจากการจัด สรรแบบจองซื้อ ก อ นไดกอ น โดยจํ า นวนจองซื้อ ขั้น ต่ํ า
สําหรับใบจองซื้อแบบที่ 2 เทากับ 10,000 บาท และจะตองเปนทวีคูณของ 1,000
บาท ทั้งนี้ จะสามารถจองซื้อสูงสุดไดไมเกิน 500 ลานบาทตอราย
ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรเปนไปตามขอ 13.1.5 เรื่อง “การจัดสรรหนวยลงทุน”

(3)

กรณีนักลงทุนทั่วไปที่เปนบุคคลเฉพาะกลุม
นักลงทุนทั่วไปที่เปนบุคคลเฉพาะกลุมที่สนใจจองซื้อหนวยลงทุนสามารถจองซื้อหนวย
ลงทุนไดที่ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไดตามราคาเสนอขายหนวยลงทุน ใน
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2546 ตั้งแตเวลา 8.30 น. - 15.30 น. โดยกรอกใบจองซื้อหนวย
ลงทุนใหครบถวนและแนบเอกสารหลักฐานในการจองซื้อตามขอ 13.1.2 พรอมชําระเงินคา
จองซื้อหนวยลงทุน
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ใบจองซื้อ สํา หรับ นักลงทุน ทั่ว ไปที่เปน บุคคลเฉพาะกลุม จะเปนใบจองซื้อแบบที่ 3 ซึ่ง
กําหนดมูลคาการจองซื้อขั้นต่ํา 10,000 บาท และจะตองเปนทวีคูณของ 1,000 บาท
(4)

กรณีนักลงทุนทั่วไปที่เปนสถาบันการเงินและกองทุน
นักลงทุนทั่วไปประเภทสถาบันการเงินและกองทุนที่สนใจจองซื้อหนวยลงทุนสามารถจอง
ซื้อหนวยลงทุนดวยตนเองที่ตัวแทนจําหนายหนวยลงทุน ไดตามราคาเสนอขายหนวยลงทุน
ระหวางวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2546 ตั้งแตเวลา 8.30 น. - 15.30 น. โดยกรอกใบ
จองซื้อหนว ยลงทุนใหครบถว นและแนบเอกสารหลักฐานในการจองซื้อตามขอ 13.1.2
พรอมชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน
ใบจองซื้อสําหรับนักลงทุนทั่วไปประเภทนักลงทุนสถาบัน จะเปนใบจองซื้อแบบที่ 4 ซึ่ง
กําหนดมูลคาการจองซื้อขั้นต่ํา 10,000 บาท และจะตองเปนทวีคูณของ 1,000 บาท
ผูจองซื้อตามขอ (4) มีสิทธิที่จะไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนในกรณีที่มีหนวยลงทุนเหลือ
จากการจัดสรรใหผูจองซื้อตามขอ (1) ถึง (3) ดังกลาวขางตนเทานั้น ทั้งนี้ รายละเอียดการ
จัดสรรเปนไปตามขอ 13.1.5 เรื่อง “การจัดสรรหนวยลงทุน”

(5)

กรณีบุคคลอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
หากมีหนวยลงทุนเหลือจากการจองซื้อและจัดสรรใหแกผูจองซื้อตามขอ (1) ถึง (4)
ดังกลาวขางตน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจําหนายหนวยลงทุนที่เหลือใหแกบุคคลอื่น
ใดในที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2546 ตั้งแตเวลา 8.30 น. –
15.30 น. โดยกรอกใบจองซื้อหนวยลงทุนใหครบถวนและแนบเอกสารหลักฐานในการจอง
ซื้อตามขอ 13.1.2 พรอมชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน
ใบจองซื้อสําหรับบุคคลอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร จะเปนใบจองซื้อแบบที่ 4 ซึ่ง
กําหนดมูลคาการจองซื้อขั้นต่ํา 10,000 บาท และจะตองเปนทวีคูณของ 1,000 บาท
ผูจองซื้อตามขอ (5) มีสิทธิที่จะไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ตามขอ 13.1.5 เรื่อง “การ
จัดสรรหนวยลงทุน”

13.1.4 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคาซื้อหนวยลงทุน
(1)

กรณี นัก ลงทุน ทั่ว ไปที่ เปน บุค คลธรรมดาสั ญ ชาติไ ทย สหกรณ มูล นิธิ วัด สถานศึ กษา
โรงพยาบาล และบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่นที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย
ผูจองซื้ออาจชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเปนเงินสด หรือเงินโอน หรือชําระเปนเช็ค หรือ
แคชเชียรเช็ค โดยการชําระเปนเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค ผูจองซื้อตองชําระเพียงฉบับเดียว
เต็มจํานวนตอใบจองซื้อ 1 ฉบับ และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชี
เดียวกัน โดยลงวันที่ตามวันที่จองซื้อหนวยลงทุนแตไมเกินวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 และ
ขีดครอมเฉพาะสั่งจาย “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง แบบที่ 1”
สําหรับใบจองซื้อแบบที่ 1 และ “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ
หนึ่ง แบบที่ 2” สําหรับใบจองซื้อแบบที่ 2 พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยูและเบอร
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โทรศัพทที่ติดตอไดไวขางหลังเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค ทั้งนี้ ในการชําระเงินไมวาวิธีใด บริษัท
จัดการตองสามารถเรียกเก็บเงินไดกอนระยะเวลาเสนอขายจะสิ้นสุด
หากผูจองซื้อทําการจองซื้อในวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2546 และวันที่ 17 พฤศจิกายน
2546 ผูจองซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อเปนเงินสด เงินโอน เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค ลง
วันที่ ณ วันที่จองซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีเดียวกัน
หากผูจองซื้อทําการจองซื้อในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 กอนเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อ
สามารถชําระเงินคาจองซื้อเปนเงินสด เงินโอน เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค ลงวันที่ ณ วันที่จอง
ซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีเดียวกัน หากทําการจองซื้อหลังเวลา
12.00 น. ผูจองซื้อตองชําระคาจองซื้อดวยเงินสดหรือโดยการโอนเงินเทานั้น
หากผูจองซื้อทําการจองซื้อในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 ผูจองซื้อตองชําระคาจองซื้อดวย
เงินสดหรือโดยการโอนเงินเทานั้น
(2)

กรณีนักลงทุนทั่วไปที่เปนบุคคลเฉพาะกลุม
ผูจองซื้ออาจชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเปนเงินสด หรือเงินโอน หรือชําระเปนเช็ค หรือ
แคชเชียรเช็ค โดยการชําระเปนเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค ผูจองซื้อตองชําระเพียงฉบับเดียว
เต็ ม จํ า นวนต อ ใบจองซื้ อ 1 ฉบั บ และต อ งสามารถเรี ย กเก็ บ เงิ น ได จ ากสํ า นั ก หั ก บั ญ ชี
เดียวกัน โดยลงวันที่ตามวันที่จองซื้อหนวยลงทุนแตไมเกินวันที่ 11 พฤศจิกายน 2546 และ
ขีดครอมเฉพาะสั่งจาย “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง แบบที่ 3”
พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยูและเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวขางหลังเช็ค หรือแคชเชียร
เช็ค ทั้งนี้ ในการชําระเงินไมวาวิธีใด บริษัทจัดการตองสามารถเรียกเก็บเงินไดภายในวันที่
12 พฤศจิกายน 2546

(3)

กรณีนักลงทุนทั่วไปที่เปนสถาบันการเงินและกองทุน
หากครบกําหนดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนตามขอ (1) และ (2) แลว ปรากฏวา
กองทุนยังมีจํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขายเหลืออยู ตัวแทนจําหนายหนวยลงทุนจะเปดให
มีการเสนอขายหนวยลงทุนระหวางวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2546 แกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรื อ นิ ติ บุ ค คลอื่ น ที่ จั ด ตั้ ง ตามกฎหมายไทย โดยรวมถึ ง ธนาคาร บริ ษั ท เงิ น ทุ น บริ ษั ท
หลั ก ทรั พ ย บริ ษั ท เครดิ ต ฟองซิ เ อร บริ ษั ท ประกั น กองทุ น บํ า เหน็ จ บํ า นาญข า ราชการ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม บรรษัทเงินทุนแหงประเทศไทย กองทุนประกันสังคม
ทั้งนี้ ผูลงทุนกลุมดังกลาวจะตองชําระคาซื้อหนวยลงทุนเปนเงินสดหรือเงินโอน โดยเขา
“บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง แบบที่ 4” ภายในเวลา 15.30
ของวันที่ 21 พฤศจิกายน 2546 เทานั้น
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(4)

กรณีบุคคลอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
หากครบกําหนดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนทั้ง 3 ประเภทดังกลาวขางตนแลว
ปรากฏวากองทุนยังมีจํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขายเหลืออยู ตัวแทนจําหนายหนวยลงทุน
จะเปดใหมีการเสนอขายหนวยลงทุนในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2546 ใหแกบุคคลอื่นใดที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้ง นี้ ผูลงทุนกลุมดังกลาวจะตองชําระคาซื้อหนวยลงทุนเปน
เงินสดหรือเงินโอน โดยเขา “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง แบบ
ที่ 4” ภายในเวลา 15.30 ของวันที่ 24 พฤศจิกายน 2546 เทานั้น

การจองซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเมื่อผูจัดจําหนายหนวยลงทุนและ/หรือตัวแทนจําหนายหนวย
ลงทุนไดรับเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน และนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อหนวย
ลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น และเพื่อใหบริษัทจัดการ
และ/หรือผูจัดจําหนายหนวยลงทุนสามารถจัดสรรหนวยลงทุน ผูจองซื้อหนวยลงทุนที่ยื่นความ
จํานงในการซื้อหนวยลงทุนและไดดําเนินการตามขอ 13.1.3 และ 13.1.4 แลว จะขอยกเลิกคําสั่ง
จองซื้อหนวยลงทุนนั้นและขอรับเงินคืนไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการและ/หรือผู
จัดจําหนายหนวยลงทุนเปนกรณีพิเศษ
ในกรณีที่ผูจองซื้อชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนเปนเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือวิธีอื่นใดซึ่งถูก
ปฏิเสธการจายเงิน บริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจําหนายหนวยลงทุนจะดําเนินการยกเลิกรายการ
จองซื้อหนวยลงทุนนั้นและแจงใหผูจองซื้อทราบ
บริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจําหนายหนวยลงทุนจะนําเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนที่ไดรับจากผูจอง
ซื้อหนวยลงทุนเก็บรักษาไวในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนรวมวายุภักษ
หนึ่ง แบบที่ 1” และ “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง แบบที่ 2” และ “บัญชีจอง
ซื้อหนวยลงทุนกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง แบบที่ 3” และ “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนรวม
วายุภักษ หนึ่ง แบบที่ 4” แลวแตกรณี ซึ่งเปนบัญชีออมทรัพยหรือกระแสรายวันซึ่งบริษัทจัดการได
เปดไวกับธนาคารพาณิชยไทย
13.1.5 การจัดสรรหนวยลงทุน
เพื่ อ ให ก ารจั ด สรรหน ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมวายุ ภั ก ษ หนึ่ ง เป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
กระทรวงการคลัง ที่ตองการใหหนวยลงทุนมีการกระจายสูนักลงทุนรายยอยมากที่สุด จึงกําหนด
เกณฑการจัดสรรดังนี้
ในเบื้องตน หนวยลงทุนจะถูกแบงการจัดสรรออกเปน 2 กลุม ไดแก
กลุมที่ 1: จํานวน 65,000 ลานบาท (6,500 ลานหนวย)
กลุมที่ 2: จํานวน 5,000 ลานบาท (500 ลานหนวย)
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รอบที่ 1: การจัดสรรหนวยลงทุนในกลุมที่ 1
1.1 จํานวนไมเกิน 3,250 ลานบาท จัดสรรใหแกผูจองซื้อที่เปนบุคคลเฉพาะกลุมตามใบ
จองซื้อแบบที่ 3
1.2 จํานวน 61,750 ลานบาท และสวนที่เหลือจากการจัดสรรในรอบที่ 1.1 จัดสรรใหแกผู
จองซื้อที่เปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือ สหกรณ มูลนิธิ วัด สถานศึกษา
โรงพยาบาล องคกรสาธารณกุศล หรือนิติบุคคลอื่นที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย ที่ยื่นใบ
จองซื้อแบบที่ 1 ทุกราย โดยแตละรายจะไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนในสวนที่จองซื้อ
ไมเกิน 500,000 บาท (50,000 หนวย)
ในการจัดสรรในรอบที่ 1.1 และ 1.2 หากมีจํานวนหนวยลงทุนที่ไดรับการจองซื้อ
มากกวาจํานวนหนวยลงทุนที่สามารถจัดสรรได ผูจัดจําหนายหนวยลงทุนแตละราย
จะจัดสรรหนวยลงทุนโดยใชหลักการ “จองซื้อกอนไดกอน” ตามวันและเวลาที่ตัวแทน
จําหนายหนวยลงทุนของผูจัดจําหนายหนวยลงทุนแตละรายไดรับเอกสารการจองซื้อ
หนวยลงทุน
รอบที่ 2: การจัดสรรหนวยลงทุนในกลุมที่ 2
จํ า นวนไม เ กิ น 5,000 ล า นบาท จั ด สรรให ผู จ องซื้ อ ที่ เ ป น สหกรณ มู ล นิ ธิ วั ด
สถานศึกษา โรงพยาบาล และองคกรสาธารณกุศล ที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย ที่ยื่นใบ
จองซื้อแบบที่ 2
หากหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรรตามจํานวนการจองซื้อทั้งหมดในรอบที่ 2
บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหนวยลงทุนใหผูจองซื้อตามวิธีสุมเลือก (Random)
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนบางสวนหรือ
ทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา
รอบที่ 3: ในกรณีที่มีหนวยลงทุนคงเหลือจากการจัดสรรในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 จะทําการ
จัดสรรใหกับผูจองซื้อที่เปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และนิติบุคคลอื่นที่จัดตั้งตาม
กฎหมายไทย ที่ยื่นใบจองซื้อแบบที่ 2 (โดยไมรวมผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหนวย
ลงทุนในรอบที่ 2)
หากหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรรตามจํานวนการจองซื้อทั้งหมดในรอบที่ 3
บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหนวยลงทุนใหผูจองซื้อตามวิธีสุมเลือก (Random)
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนบางสวนหรือ
ทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา
รอบที่ 4: ในกรณีที่มีหนวยลงทุนคงเหลือจากการจัดสรรในรอบที่ 3 จะทําการจัดสรรใหกับผูจอง
ซื้อที่เปนสหกรณ มูลนิธิ วัด สถานศึกษา โรงพยาบาล และองคกรสาธารณกุศล ที่
จัดตั้งตามกฎหมายไทย ที่ยื่นใบจองซื้อแบบที่ 2 แตยังไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน
ในรอบที่ 2
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หากหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรรตามจํานวนการจองซื้อทั้งหมดในรอบที่ 4
บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหนวยลงทุนใหผูจองซื้อตามวิธีสุมเลือก (Random)
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนบางสวนหรือ
ทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา
รอบที่ 5: ในกรณีที่มีหนวยลงทุนเหลือจากการจัดสรรในรอบที่ 4 จะทําการจัดสรรใหกับผูจองซื้อ
ที่เปนนักลงทุนทั่วไปที่เปนสถาบันการเงินและกองทุน ที่กรอกใบจองซื้อแบบที่ 4
หากหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรรตามจํานวนการจองซื้อทั้งหมดในรอบที่ 5
บริษัทจัดการ และ/หรือผูจัดจําหนายจะพิจารณาจัดสรรหนวยลงทุนใหผูจองซื้อโดยใช
หลักการ “จองซื้อกอนไดกอน” ตามวันและเวลาที่ตัวแทนจําหนายหนวยลงทุนของผู
จัดจําหนายหนวยลงทุนแตละรายไดรับเอกสารการจองซื้อหนวยลงทุน ทั้งนี้ บริษัท
จัด การและ/หรื อ ผูจั ดจํ า หน า ยขอสงวนสิ ท ธิที่ จะจัด สรรหรือ ไม จัด สรรหนว ยลงทุ น
บางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา
รอบที่ 6: ในกรณีที่มีหนวยลงทุนเหลือจากการจัดสรรในรอบที่ 5 จะทําการจัดสรรใหกับผูจองซื้อ
ที่เปนบุคคลอื่นที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ที่กรอกใบจองซื้อแบบที่ 4
บริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจําหนายขอสงวนสิทธิจะพิจารณาจัดสรรหนวยลงทุนใหผู
จองซื้อโดยใชหลักการ “จองซื้อกอนไดกอน” ตามวันและเวลาที่บริษัทจัดการและ/หรือ
ผูจัดจําหนายไดรับเอกสารการจองซื้อหนวยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผูจัด
จําหนายขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนบางสวนหรือทั้งหมดก็ได
โดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา
ในกรณีที่จํานวนเงินที่ระบุในใบจองซื้อหนวยลงทุนไมตรงกับจํานวนเงินที่ไดรับชําระ บริษัทจัดการ
และ/หรือผูจัดจําหนายหนวยลงทุนจะจัดสรรหนวยลงทุนใหตามจํานวนเงินที่ไดรับชําระเปนเกณฑ
ในกรณีที่บริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจําหนายหนวยลงทุนไดพิจารณาแลววา การจัดสรรหนวย
ลงทุนมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอ
ชื่อเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการและหรือผูจัดจําหนายหนวยลงทุน
บริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจําหนายหนวยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุน
แตบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหผูจองซื้อทราบลวงหนา
13.1.6 การคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนสําหรับผูถือหนวยลงทุนประเภท ก.
ในกรณีที่ผูจองซื้อหนวยลงทุนไมไดรับการจัดสรรไมวาทั้งหมดหรือบางสวน และ/หรือในกรณีที่
บริษัทจัดการตองยุติโครงการ เนื่องจากไมสามารถจําหนายใหแกประชาชนไดถึง 10 ราย หรือ
จําหนายใหประชาชนไดถึง 10 ราย แตมีมูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดต่ํากวา 1,000
ลานบาท บริษัทจัดการจะคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหผูจองซื้อโดยไม
มีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ โดยจายเปนเงินโอน หรือเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อหนวย
ลงทุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อหนวยลงทุน และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไว
ในใบจองซื้อหนวยลงทุน ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหนวย
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ลงทุน ทั้งนี้ กรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 30
วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย นายทะเบียนตามที่ระบุไวในขอ 8 ที่มีหนาที่
รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนในอัตรารอยละ
7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่
พนกําหนดระยะเวลา 30 วันดังกลาวจนถึงวันที่ผูจองซื้อหนวยลงทุนไดรับเงินคาจองซื้อแลว
อย า งไรก็ ดี ไม ว า ในกรณีใ ดๆ หากได มี การส ง เช็ คคื น เงิ น ค า จองซื้อ หน ว ยลงทุ น ทางไปรษณี ย
ลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อ
แลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
13.2 การเสนอขายหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนประเภท ข.
การเสนอขายหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. จะดําเนินการภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัด
จากวันจดทะเบียนกองทรัพยสินของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง เปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และกอนวันที่ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ครั้งแรก โดยราคาเสนอขาย
สําหรับผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. เทากับราคาตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน โดยผูถือหนวยลงทุน
ประเภท ข. จะตองกรอกใบจองซื้อหนวยลงทุนแบบที่ 3 พรอมเอกสารหลักฐานในการจองซื้อ
14.

การออกและสงมอบใบหนวยลงทุน
นายทะเบียนของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง จะดําเนินการจัดสงใบหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อตามจํานวนที่ไดรับการ
จัดสรรโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 30 วันนับจากวันปดการเสนอขายหนวย
ลงทุน

15.

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ คณะกรรมการการลงทุน ที่ปรึกษาทางการเงินในการ
จัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ที่ปรึกษากฎหมาย ผูจัดจําหนายหนวยลงทุน ตัวแทนจําหนายหนวย
ลงทุน นายทะเบียน ผูดูแลผลประโยชน ผูสอบบัญชี และผูสรางสภาพคลองในตลาดรอง
15.1 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
ในการจัดการกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง บริษัทจัดการมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในการดําเนินการ
ดังตอไปนี้
15.1.1 การบริหารกองทุนรวมวายุภกั ษ หนึ่ง
(1)

ยื่น คํ า ขอจดทะเบียนกองทรัพ ยสิน เปนกองทุน รวมตอ สํา นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก

(2)

จัดการกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ใหเปนไปตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม
วายุภักษ หนึ่ง ที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอผูกพัน
ระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการอยางเครงครัด

(3)

นําเงินของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ไปลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินตางๆ และซื้อขาย
จําหนาย สั่งโอน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพยหรือทรัพ ยสินที่ลงทุนไวตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร โดยลงทุนตามนโยบายของคณะกรรมการการลงทุน หลักเกณฑของ
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ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนของโครงการที่
ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(4)

เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนของกิจการที่กองทุนรวมวายุภักษ
หนึ่ ง ถื อ หุน อยู เท า ที่จํ า เปน เพื่ อ รั กษาประโยชน ข องผู ถือ หนว ยลงทุ น และเป น ไปตาม
แนวนโยบายที่คณะกรรมการการลงทุนเปนผูกําหนด ยกเวน ในกรณีข องกิจการที่เป น
รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และกิจการอื่น ๆ ที่กระทรวงการคลังขายใหแกกองทุนรวม
วายุ ภั ก ษ หนึ่ ง บริ ษั ท จั ด การมี สิ ท ธิ ที่ จ ะมอบฉั น ทะให บุ ค คลที่ ไ ด รั บ มอบหมายจาก
กระทรวงการคลังใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน

(5)

เปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ตาม
ขอ 21 เรื่อง “การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือการแกไขวิธีการจัดการกองทุนรวมวายุภักษ
หนึ่ง”

(6)

แตงตั้งคณะกรรมการการลงทุน ที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ
หนึ่ง ที่ปรึกษากฎหมาย ผูจัดจําหนายหนวยลงทุน นายทะเบียน และผูดูแลผลประโยชน
โดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

(7)

ละเวนไมตองปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการการลงทุนหรือมติของผูถือหนวยลงทุนที่
บริษัทจัดการมีเหตุผลอันสมควรเชื่อวามติดังกลาวฝาฝนประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

(8)

ดูแลใหมีการตัดสินใจลงทุนสอดคลองกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และประกาศตางๆ ที่เกี่ยวของของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

(9)

จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง

15.1.2 การรับและการจายเงินของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง
จัดใหมีการรับและจายคาธรรมเนียม คาใชจาย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากผูถือหนวยลงทุนและ
กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดการกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ที่
กําหนดไวในหัวขอ 16 เรื่อง “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
และกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง”
15.1.3 การแตงตั้งหรือถอดถอนบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อการจัดการกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง
(1)

จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง “คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม”
รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง และแตงตั้งผูดูแล
ผลประโยชนที่กําหนดไวในขอ 5.1
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(2)

จัดใหมีผูสอบบัญชีของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
โดยถือตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีของ
บริษัทหลักทรัพยและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย และมีอํานาจในการถอนถอนผูสอบบัญชีของ
กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง

(3)

จัดใหมีผูชําระบัญชีของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน เมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง

(4)

แตงตั้งหรือถอดถอนที่ปรึกษาหรือคณะบุคคลขึ้นทําหนาที่เปนที่ปรึกษาโครงการจัดการ
กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง โดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังเชน ที่ปรึกษา
ทางการเงินในการจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง หรือที่ปรึกษาอื่นๆ โดยเสียคาตอบแทน
หรือไมก็ได ในกรณีที่ตองเสียคาตอบแทน กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง จะเปนผูรับผิดชอบ
การจายคาตอบแทนนั้น

(5)

แตงตั้งนายทะเบียนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

(6)

แตงตั้งที่ปรึกษากฎหมาย และผูจัดจําหนายหนวยลงทุน ตามที่กระทรวงการคลังใหความ
เห็นชอบ

15.1.4 การดําเนินการอื่นๆ
(1)

จัดใหมีการฝากทรัพยสินของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ไวกับผูดูแลผลประโยชน

(2)

จัด ใหมีการเก็บ รักษาไวซึ่งสมุดทะเบียนผูถือหน วยลงทุน ตามหลักเกณฑแ ละวิธีการที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(3)

จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ไวโดยถูกตองครบถวน

(4)

จัดทํารายงานการซื้อขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง เปน
รายวั น และจั ด ส ง ให ผู ดู แ ลผลประโยชน ภ ายในสิ้ น วั น ทํ า การนั้ น เว น แต สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะอนุมัติใหดําเนินการเปนอยางอื่น

(5)

จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง เปนรายสัปดาห และจัดสงให
ผูดูแลผลประโยชน เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะอนุมัติใหดําเนินการเปน
อยางอื่น

(6)

จัดทํารายงานอัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยที่มีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนด ในกรณีที่
มิไดเกิดจากการลงทุน หรือไดหลักทรัพยมาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(7)

จัดทํารายงานเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวของกับกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง และการลงทุนที่อาจ
เกิดขัดแยงทางผลประโยชนตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
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(8)

จัดทํารายงานทุกรอบปบัญชีเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ของรอบป
บัญชี และสงรายงานดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในสมุดทะเบียนผูถือหนวย
ลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นป
บัญชีนั้น

(9)

แจ งการแกไขเพิ่มเติมขอ มูลที่ไดจดทะเบียนไวแ ลว ใหสํา นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบภายใน 5 วันทําการนับแต วันที่ไดแกไขเพิ่มเติมนั้น

(10) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหถึงซึ่งวัตถุประสงคของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง และรักษาไวซึ่ง
ผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
(11) ยกเลิกกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ตามที่กําหนดไวในหัวขอ 23 “การเลิกโครงการจัดการ
กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง”
15.2 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุน
ในการบริหารจัดการกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง คณะกรรมการการลงทุนใหมีหนาที่เสนอแนะในภาพกวาง
ดังตอไปนี้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการเปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจดําเนินการตางๆ
(1)

กําหนดนโยบายการลงทุน อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยแตละประเภท นโยบายการ
บริหารอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยงและสภาพคลอง

(2)

วางแผนกลยุทธการลงทุนใหเปนไปตามนโยบายการลงทุนที่กําหนดไวและสอดคลองกับ
ภาวะเศรษฐกิจ สภาวการณตลาดเงินและตลาดทุนในแตละชวงเวลา

(3)

ใหคําแนะนําเกี่ยวกับนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนในแตละป

(4)

จัดใหมีการประชุมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง

(5)

การติดตามและประเมินผลการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง

15.3 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง
15.3.1 สิทธิของที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง
ไดรับคาธรรมเนียมจากกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง สําหรับการทําหนาที่เปนที่ปรึกษาทางการเงินใน
การจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง และมีสิทธิตาง ๆ ตามสัญญาวาจางที่ปรึกษาทางการเงินใน
การจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง
15.3.2 หนาที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ
หนึ่ง
(1)

ศึกษาวิเคราะหรูปแบบ วิธีการจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง รวมถึงการดําเนินการจัดตั้ง
กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง โดยศึกษากฎระเบียบของราชการที่เกี่ยวของกับการซื้อขาย
หลักทรัพยของทางราชการ กฎเกณฑของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย รวมทั้งขอมูลอื่นที่
เกี่ยวของประกอบ
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(2)

ประเมินสถานการณตลาดทุนในประเทศและตางประเทศ ที่อาจมีผลกระทบตอการจัดตั้ง
กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง รวมทั้งผลกระทบจากการจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง

(3)

เสนอขอพิจารณาและกําหนดโครงสรางที่เหมาะสมในการจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง
และเสนอคณะกรรมการจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง พิจารณาใหความเห็นชอบ โดย
อยางนอยจะตองครอบคลุมถึง
(ก)

การใหคําปรึกษาในการจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง และการเสนอรายชื่อบริษัท
จัดการเพื่อทําหนาที่จัดตั้งและบริหารกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง

(ข)

การใหคําปรึกษาในการจัดโครงสรางกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง

(ค)

การใหคําปรึกษาในการจัดจําหนายหนวยลงทุน โดยจะมีบทบาทในการกําหนดกล
ยุทธและวางแผนการจัดจําหนาย ซึ่งจะครอบคลุมถึงเรื่องชองทางการจําหนาย และ
การกําหนดกลุมนักลงทุนเปาหมาย

(ง)

เสนอหลักการในการกําหนดราคาขายหลักทรัพยของกระทรวงการคลังใหกองทุน
รวมวายุภักษ หนึ่ง และราคารับซื้อคืนหลักทรัพย เมื่อกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง
ครบกําหนดอายุโครงการ

(จ)

ประเมินมูลคาหลักทรัพยที่กระทรวงการคลังถือครองอยูทั้งหมด โดยวิธีตาง ๆ พรอม
เสนอวิธีการและมูลคาหุนที่เหมาะสมในการเสนอขายหุนใหกองทุนรวมวายุภักษ
หนึ่ง รวมทั้งมูลคาหุนที่จะรับซื้อคืนเมื่อกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ครบกําหนด

(ฉ)

การใหคําปรึกษาและประสานงานในการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (ถามี) และการ
ประสานงานกับผูวิเคราะหตางประเทศ และ MSCI

(4)

ตรวจสอบเอกสารที่บริษัทจัดการจะดําเนินการยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย เพื่อจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ใหมีเนื้อหาสาระครอบคลุมนโยบาย
และวัตถุประสงคของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง

(5)

ให คํ า ปรึ ก ษาด า นกฎหมายและกฎ ก.ล.ต. และกฎระเบี ย บของตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ละ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง

(6)

เสนอรู ป แบบ วิ ธี ก าร การบริ ห าร การกํ า กั บ การประเมิ น ผล และการประชาสั ม พั น ธ
ตลอดจนการประสานงานระหวางหนวยงานผูลงทุนและภาครัฐ

(7)

จัดเตรียมรางสัญญาซื้อขายกองทรัพยสิน สัญญาใหสิทธิในการซื้อกองทรัพยสิน (Call
Option) สั ญ ญาให สิ ท ธิ ใ นการขายกองทรั พ ย สิ น (Put Option) ระหว า งกองทุ น รวม
วายุภักษ หนึ่ง และกระทรวงการคลัง และนําเสนอตอที่ปรึกษากฎหมายที่ไดรับมอบหมาย
จากกระทรวงการคลังและกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง เพื่อใหที่ปรึกษากฎหมายดังกลาว
จัดเตรียมสัญญาฉบับสมบูรณตอไป
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15.4 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากฎหมาย
15.4.1 สิทธิของที่ปรึกษากฎหมาย
(1)

ได รั บ ค า ธรรมเนี ย มจากกองทุ น รวมวายุ ภั ก ษ หนึ่ ง สํ า หรั บ การทํ า หน า ที่ เ ป น ที่ ป รึ ก ษา
กฎหมาย ตามสัญญาวาจางที่ปรึกษากฎหมายของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง

(2)

บอกเลิกสัญญาวา จางที่ป รึกษากฎหมายของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ตามเงื่อนไขที่
กําหนดไวในสัญญาดังกลาว

15.4.2 หนาที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากฎหมายของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง
(1)

ใหคําแนะนําและใหคําปรึกษาในการกําหนดขอบเขตการดําเนินงาน และแผนงานในการ
ประสานงานกับกระทรวงการคลัง คณะกรรมการจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง และ
บุคคลที่เกี่ยวของ รวมทั้งเขารวมประชุมและใหขอคิดเห็นในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย

(2)

ศึ ก ษาวิ เ คราะห รู ป แบบ และวิ ธี ก ารจั ด การจั ด ตั้ ง กองทุ น รวมวายุ ภั ก ษ หนึ่ ง ตลอดจน
กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อการจัดโครงสรางกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง
เปนไปตามวัตถุประสงคในการจัดตั้งกองทุนมากที่สุด

(3)

ให คํ า ปรึ ก ษา และเสนอความเห็ น ทางกฎหมาย ในการกํ า หนดโครงสร า งกองทุ น รวม
วายุภักษ หนึ่ง ที่เหมาะสม การจัดการลงทุนในหลักทรัพย การจัดโครงสรางผูถือหนวย
ลงทุน การจัดจําหนายหลักทรัพย รวมถึงการดําเนินงานอื่นที่เกี่ยวของ

(4)

จัดทํารางและเจรจาตอรองเอกสารสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน ขอกําหนดและเงื่อนไข
ของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง สัญญาจัดการกองทุน สัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน
สัญญาแตงตั้งนายทะเบียน สัญญาการจัดจําหนาย สัญญาซื้อขายกองทรัพยสิน สัญญาให
สิทธิในการซื้อกองทรัพยสิน (Call Option) สัญญาใหสิทธิในการขายกองทรัพยสิน (Put
Option) และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

(5)

ตรวจสอบเอกสารที่บริษัทจัดการจะดําเนินการยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อ
จัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ใหมีเนื้อหาสาระสอดคลองตอนโยบายและวัตถุประสงค
ของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง และไมขัดตอกฎ ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวของ

(6)

ประสานงานและติดตอกับคณะกรรมการจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ ที่ปรึกษาทางการเงิน
ในการจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง บริษัทจัดการ และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อให
กองทุ น รวมวายุ ภั ก ษ หนึ่ ง สามารถจั ด ตั้ ง ได อ ย า งดี โดยมี เ นื้ อ หาและวั ต ถุ ป ระสงค
สอดคลองกับนโยบายที่กระทรวงการคลังกําหนด และไมขัดตอกฎ ก.ล.ต. และกฎหมายที่
เกี่ยวของ

(7)

ดําเนินการอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกกองทุนรวมวายุภักษ
หนึ่ง เชน การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งสํานักงานกองทุนรวมวายุภักษรวมทั้งระบบที่
จะใชในการดําเนินงานทั้งหมด เปนตน
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15.5 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูจัดจําหนายหนวยลงทุน
15.5.1 สิทธิของผูจัดจําหนายหนวยลงทุน
ผูจัดจําหนายหนวยลงทุนมีสิทธิตาม ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายหนวย
ลงทุน
15.5.2 หนาที่และความรับผิดชอบของผูจัดจําหนายหนวยลงทุน
(1)

แตงตั้งตัวแทนจําหนายหนวยลงทุน

(2)

แจกจ า ยหนัง สือ ชี้ ช วน เอกสารการเป ด เผยขอ มูลเกี่ยวกับ หนว ยลงทุ น ที่จํ า หน า ย และ
เอกสารการจองซื้อ ใหผูสนใจที่จะลงทุน

(3)

รับคําสั่งซื้อจากตัวแทนจําหนายหนวยลงทุนและสงคําสั่งดังกลาวใหบริษัทจัดการและ/หรือ
นายทะเบียนหนวยลงทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ

(4)

จัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนตามสัดสวนหนวยลงทุนที่รับผิดชอบ

(5)

ชี้แจงขอมูล รายละเอียดในเรื่องตางๆ เกี่ยวกับกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง

(6)

ดํ า เนิ น การอื่ น ตามที่ สั ญ ญาแต ง ตั้ ง ผู จั ด จํ า หน า ยหน ว ยลงทุ น และตามที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

15.6 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของตัวแทนจําหนายหนวยลงทุน
15.6.1 สิทธิของตัวแทนจําหนายหนวยลงทุน
(1)

ไดรับคาธรรมเนียมจากกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง สําหรับการทําหนาที่เปนตัวแทนจําหนาย
หนวยลงทุน ตามสัญญาแตงตั้งตัวแทนจําหนายหนวยลงทุน

(2)

บอกเลิกสัญญาแตงตั้งตัวแทนจําหนายหนวยลงทุน ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญา
ดังกลาว

15.6.2 หนาที่และความรับผิดชอบของตัวแทนจําหนายหนวยลงทุน
(1)

แจกจ า ยหนัง สือ ชี้ ช วน เอกสารการเป ด เผยขอ มูลเกี่ยวกับ หนว ยลงทุ น ที่จํ า หน า ย และ
เอกสารการจองซื้อ

(2)

แจกจายหรือรับใบจองซื้อหนวยลงทุนพรอมเอกสารหลักฐานตาง ๆ จากผูถือหนวยลงทุน
และสงเอกสารดังกลาวใหผูจัดจําหนายหนวยลงทุน

(3)

รับชําระเงินคาจองซื้อ หรือคาซื้อหนวยลงทุน

(4)

ชี้แจงขอมูล รายละเอียดในเรื่องตางๆ เกี่ยวกับกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ในกรณีที่ผูให
ขอมูลไมไดเปนบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบระดับ 1 (Investment Planner) และระดับ 2
(Fundamental Guide) ต อ งให ข อ มู ล เท า ที่ ป รากฏในหนั ง สื อ ชี้ ช วนและรายละเอี ย ด
โครงการแกผูลงทุน

(5)

ดําเนินการอื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
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15.7 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของนายทะเบียน
15.7.1 สิทธิของนายทะเบียน
(1)

ไดรับคาธรรมเนียมจากกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง สําหรับการทําหนาที่เปนนายทะเบียน
ตามสัญญาวาจางนายทะเบียน

(2)

บอกเลิกสัญญาวาจางนายทะเบียน ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาดังกลาว

15.7.2 หนาที่และความรับผิดชอบของนายทะเบียนกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง
(1)

จัดเตรียมระบบงานเพื่อใชในการจัดสรรหนวยลงทุน ตามวิธีการที่กําหนดโดยบริษัทจัดการ

(2)

จัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อ ตามวิธีการที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขาย
หนวยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง

(3)

จัดทําและจัดสงจดหมายแจงผลการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อ รวมทั้งดําเนินการคืน
เงินคาจองซื้อหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรร (ถามี)

(4)

จัดทําสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน โดยมีขอมูลตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด

(5)

จัดพิมพหลักฐานการถือหนวยลงทุนในรูปแบบที่กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง กําหนด และ
จัดสงหลักฐานการถือหนวยลงทุนดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุน

(6)

โอนหนวยลงทุนระหวางผูขายและผูซื้อหนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตาม
รายการซื้อขายหนวยลงทุนที่ไดรับจากตัวแทนหรือนายหนาซื้อขายหนวยลงทุน

(7)

ดําเนินการปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน เพื่อคํานวณเงินปนผลที่ผูถือหนวยลงทุนแตละ
รายจะไดรับ และดําเนินการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในขอมูลการ
เปดบัญชี

(8)

จัดทํารายงานตางๆ ใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ

15.8 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน
15.8.1 สิทธิของผูดูแลผลประโยชน
(1)

ได รั บ ค า ธรรมเนี ย มจากกองทุ น รวมวายุ ภั ก ษ หนึ่ ง สํ า หรั บ การทํ า หน า ที่ เ ป น ผู ดู แ ล
ผลประโยชนตามสัญญาจัดตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง

(2)

บอกเลิกสั ญ ญาจัดตั้ง ผูดูแ ลผลประโยชน ข องกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ตามเงื่อนไขที่
กําหนดไวในสัญญาดังกลาว โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

15.8.2 หนาที่และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน
(1)

ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบซึ่งไดระบุไวในหัวขอ 15.1 “สิทธิ
หนาที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ”
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(2)

ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามมาตรา 125 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยเครงครัด

(3)

รับฝาก ดูแล และเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง โดยแยกทรัพยสินของ
กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ออกจากทรัพยสินของผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งดูแลใหการ
เบิกจายทรัพยสินของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง เปนไปตามที่ระบุไวในโครงการจัดการ
กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง จนกวาผูชําระบัญชีจะดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
วายุภักษ หนึ่ง กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เปนที่เรียบรอย

(4)

ดําเนินการรับมอบ สงมอบ จําหนายจายโอน และแปลงสภาพหลักทรัพยตางๆ ซึ่งเปน
ทรัพยสินของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ตามคําสั่งของบริษัทจัดการ เมื่อเห็นวามีหลักฐาน
ถูกตองแลว ตลอดจนรับชําระราคาคาหลักทรัพยดังกลาว

(5)

รับรองความถูกตองในการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน
และจํานวนหนวยลงทุน ที่บริษัทจัดการไดคํานวณไวแลวตามหัวขอ 17 “วิธีการคํานวณ
กําหนดเวลาในการคํานวณ การประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุน และ
หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง”

(6)

รับรองความถูกตองในจํานวนหนวยลงทุนจากการจองซื้อหนวยลงทุนของผูจองซื้อ ตาม
จํานวนเงินที่บริษัทจัดการโอนเขาบัญชีของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ตามคําสั่งของบริษัท
จัดการ

(7)

จายเงินอันเปนคาใชจายตางๆ ของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ตามคําสั่งของบริษัทจัดการ

(8)

จายเงินปนผลเปนยอดรวมตามคําสั่งของบริษัทจัดการ เพื่อใหนายทะเบียนดําเนินการสง
ใหผูถือหนวยลงทุน

(9)

จัดทํารายงานดังตอไปนี้ เปนลายลักษณอักษรสงใหบริษัทจัดการ
(ก)

รายงานถึ ง ผลการดํ า เนิ น การตามคํ า สั่ ง ของบริ ษั ท จั ด การเกี่ ย วกั บ การรั บ และ
จําหนายหลักทรัพย ดอกเบี้ยและอื่น ๆ

(ข)

จัดทําบัญชี และรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ที่
รับฝากไว

(ค)

จัดทําบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุนวายุภักษ หนึ่ง

(ง)

รายงานเปนรายเดือนเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง แยกตาม
ประเภทของหลักทรัพย และตามสถานภาพของหลักทรัพยพรอมคํานวณดอกเบี้ย
คางรับ (ถามี)

(จ)

รายงานรายละเอี ย ดเจ า หนี้ ค า ซื้ อ หลั ก ทรั พ ย แ ละลู ก หนี้ ค า ขายหลั ก ทรั พ ย เ ป น
รายเดือน (ถามี)

(ฉ)

รายงานผลกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเปนรายเดือน
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(ช)

รายงานเงินปนผลคางรับของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง

(10) จัดทํารายงานโดยละเอียดเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการ
กระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง
หรือไมปฏิบัติตามหนาที่ความรับผิดชอบที่ระบุไวในหัวขอ 15.1 ที่วาดวย “สิทธิ หนาที่ และ
ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” และสงใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5
วันนับตั้งแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูถึงเหตุการณดังกลาว
(11) แจ ง ให บ ริ ษั ท จั ด การทราบในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จั ด การมิ ไ ด ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศหลักเกณฑที่ออกโดยอาศัยอํานาจของ
กฎหมายดังกลาว
(12) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตน หรือฟองรองเรียกคา
สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือ หนวยลงทุน
ทั้งหมด หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สําหรับคาใชจายในการ
ฟองรองบังคับคดีเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนใหเรียกรองจากทรัพยสินของกองทุน
รวมวายุภักษ หนึ่ง
(13) ดูแลตรวจสอบใหผูชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 และประกาศที่ออกตามความใน
มาตรานี้ ในกรณีที่ผูชําระบัญชีกระทําการหรืองดเวนกระทําการตามมาตรา 130 และ
ประกาศที่ออกตามความในมาตรานี้ ใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง
รายงานใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และรับฝากทรัพยสินของกองทุนรวม
วายุภักษ หนึ่ง จนกวาจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
(14) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่ไดมีการตกลงกับผูถือหนวยลงทุน และ/หรือกําหนดไวในสัญญา
แต ง ตั้ ง ผู ดู แ ลผลประโยชน ทั้ ง นี้ ต อ งไม ขั ด ต อ กฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลั ก ทรั พ ย หรื อ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรื อ ประกาศของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(15) ใหความเห็นชอบในการดําเนินการของบริษัทจัดการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเปนหนาที่ของผูดูแลผลประโยชน
15.9 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
15.9.1 สิทธิของผูสอบบัญชี
(1)

ไดรับคาธรรมเนียมจากกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง สําหรับการทําหนาที่ตามสัญญาจัดตั้ง
ผูสอบบัญชีของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง

(2)

บอกเลิกสัญญาจัดตั้งผูสอบบัญชีของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
สัญญาดังกลาว โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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15.9.2 หนาที่และความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
(1)

ศึกษาและวิเคราะหโครงสรางของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง รวมกับที่ปรึกษาทางการเงิน
เพื่อการจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง เพื่อใหเปนไปตามกรอบนโยบาย และวัตถุประสงค
ในการบริหาร การลงทุน โดยไมขัดตอมาตรฐานการบัญชีของไทย

(2)

ใหคํ า แนะนํ า เกี่ ยวกับ การบั น ทึ กบัญ ชีข องรายการทางบัญ ชีที่เ กี่ยวขอ งกับ กองทุน รวม
วายุภักษ หนึ่ง รวมทั้งการบันทึกบัญชีของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง และของหนวยงานที่
เกี่ยวของ โดยคํานึงถึง โครงสรางของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง การซื้อขายหลักทรัพยของ
กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง และการคุมครองเงินลงทุน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการ
จัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง

(3)

วิเคราะหประเด็นขอสงสัยทางบัญชีที่อาจเกิดขึ้น เสนอแนะแนวทางการลดประเด็นขอ
สงสัยดังกลาว รวมทั้งรวมเปนผูแทนในการหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อทําความ
เขาใจ และแกไขประเด็นขอสงสัยดังกลาว

(4)

ดําเนินการตรวจสอบบัญชีของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง เพื่อใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป

(5)

ดําเนินการอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหการจัดตั้งและบริหารกองทุนรวมวายุภักษ
หนึ่ง เปนไปดวยความเรียบรอยตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบรรลุ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง

15.10 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูสรางสภาพคลองในตลาดรอง (Liquidity Provider และ/หรือ
Market Maker)
15.10.1 สิทธิของผูสรางสภาพคลองในตลาดรอง (Liquidity Provider และ/หรือ Market Maker)
(1)

ไดรับคาธรรมเนียมจากผูลงทุนสําหรับการทําหนาที่เปนผูสรางสภาพคลองในตลาดรอง

(2)

บอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูสรางสภาพคลองในตลาดรอง ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญา
ดังกลาว

15.10.2 หนาที่และความรับผิดชอบของผูสรางสภาพคลองในตลาดรอง (Liquidity Provider และ/
หรือ Market Maker)
(1)

ดํ า เนิ น การเป น ผู ส ร า งสภาพคล อ งในตลาดรอง เพื่ อ ให เ กิ ด การซื้ อ ขายหน ว ย
ลงทุนระหวางผูถือหนวยลงทุนอันเปนทางการคาปกติในตลาดรองการซื้อขายหนวยลงทุน

(2)

รวบรวมข อ มู ล การเสนอซื้ อ เสนอขายหน ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมวายุภั ก ษ หนึ่ ง เพื่ อ
เผยแพรตอผูถือหนวยลงทุน

(3)

จัดให มีก ารทดสอบระบบที่ทํ า การจั บ คู คํา สั่ ง ซื้อ ขายของผู ถือ หนว ยลงทุน หรื อ ระบบที่
อํานวยความสะดวกใหเกิดการซื้อขายระหวางผูถือหนวยลงทุนอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหผูถือ
หนวยลงทุนสามารถตกลงซื้อขายหลักทรัพยระหวางกันได รวมทั้งจัดใหมีมาตรการฉุกเฉิน
เพื่อรองรับเหตุการณที่อาจมีผลกระทบตอการทํางานของระบบดังกลาว
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(4)
16.

ดําเนินการอื่นๆ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง
16.1 คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุน
16.1.1 คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน
ไมมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการขายหนวยลงทุน
16.1.2 คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน และคาใชจายในการจัดสงใบหนวยลงทุนเนื่องจากการโอน
ภายใตเงื่อนไขที่ระบุไวในหัวขอ 20.4 “สิทธิในการโอนหนวยลงทุน” ผูถือหนวยลงทุนจะถูกเรียก
เก็บคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนในอัตรา 65 บาทตอ 1 ใบหนวยลงทุน โดยผูโอนจะถูกเรียก
เก็บคาธรรมเนียมดังกลาวในวันที่ยื่นคําขอโอนหนวยลงทุน นอกจากนี้ ผูรับโอนจะเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายในการจัดสงใบหนวยลงทุนเนื่องจากการโอนนั้นตามที่จายจริง
16.1.3 คาธรรมเนียมการออกใบหนวยลงทุน กรณีสูญหายหรือกรณีทดแทนใบเดิม
ผูถื อ หน ว ยลงทุ น จะถู ก เรี ย กเก็ บ ค า ธรรมเนี ย มการออกใบหน ว ยลงทุน กรณี สูญ หายหรื อ กรณี
ทดแทนใบเดิมในอัตรา 65 บาทตอ 1 ใบหนวยลงทุน
16.1.4 คาธรรมเนียมการโอนเงินคาซื้อหนวยลงทุน ผลตอบแทน หรือสวนคืนทุน (ถามี)
ผูถือหนวยลงทุนจะถูกเรียกเก็บคาธรรมเนียมการโอนเงินคาซื้อหนวยลงทุนและคาธรรมเนียมการ
ออกเช็คผลตอบแทน หรือสวนคืนทุน (ถามี) หรือคาธรรมเนียมการโอนเงินคาผลตอบแทน หรือ
สวนคืนทุน (ถามี) เขาบัญชีใหผูถือหนวยลงทุนตามจริง ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยหรือสถาบัน
การเงินเรียกเก็บจากการใชบริการโอนเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากบัญชีของผูถือหนวยลงทุน หรือ
การโอนเงินคาตอบแทน หรือสวนคืนทุน (ถามี) เพื่อเขาบัญชีของผูถือหนวยลงทุน.
16.1.5 คาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดรอง (ถามี)
ผูถือหนวยลงทุนจะถูกเรียกเก็บคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุน (ถามี) ตามอัตราที่ผูสราง
สภาพคลองในตลาดรองหรือนายหนาคาหลักทรัพย (Broker) กําหนด
16.1.6 อื่นๆ
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาใชจายอื่นๆ จากผูถือหนวยลงทุนที่ขอใหบริษัทจัดการ หรือนาย
ทะเบียนดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนเปนกรณีพิเศษ นอกเหนือจากกรณีปกติซึ่งเปนกรณีที่บริษัท
จัดการดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนทุกราย เชน คาใชจายในการจดแจงจํานํากับนายทะเบียน
คาแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลในทะเบียน เปนตน ตามที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกําหนด
ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนจะตองรับผิดชอบภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทํานองเดียวกันดวย
16.2 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง
การกําหนดอัตราคาใชจายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมจะตองเปนอัตราที่คณะกรรมการจัดตั้งกองทุน
รวมวายุภักษ หนึ่ง เปนผูใหความเห็นชอบ
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16.2.1 คาใชจายในการจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง และการเสนอขายหนวยลงทุน จํานวนไมเกิน 270
ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) จะเรียกเก็บครั้งเดียวหลังจากที่กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง จด
ทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมเรียบรอยแลว โดยชําระภายใน 7 วันหลังจากวันที่กองทุน
รวมวายุภักษ หนึ่ง จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม และ อัตราคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน
จะแบงจายใหแกที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ที่ปรึกษากฎหมาย
และตั ว แทนจํ า หน า ยหน ว ยลงทุ น แต ล ะรายตามสั ด ส ว นที่ จ ะตกลงกั น ไว ใ นสั ญ ญาตลอดจน
คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธในชวงการเสนอขายหนวยลงทุน และคาใชจายที่เกี่ยวของ
กับการคืนเงิน แกผูจองซื้อ หนว ยลงทุน ที่ไ มไ ดรับ การจัดสรร โดยแจง แกบ ริษัท จัดการเปน ลาย
ลักษณอักษร ณ วันที่เรียกเก็บคาธรรมเนียม
16.2.2 คาธรรมเนียมการจัดการ เทากับ 80 ลานบาทตอป โดยบริษัทจัดการแตละรายจะไดรับตามที่ระบุ
ไวในสัญญาจัดการกองทุน โดยแบงชําระเปนรายเดือน ๆ ละเทา ๆ กัน
16.2.3 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน เทากับ 5 ลานบาท ตอป โดยจะชําระเปนรายเดือน ทั้งนี้ ตัดจาย
จริงจากบัญชีกองทุนรวมทุกเดือน เดือนละเทาๆ กัน
16.2.4 คาใชจายในการเปนนายทะเบียนหนวยลงทุนเทากับ 15 ลานบาทตอป โดยตัดจายเปนรายเดือน
ทั้งนี้ไมรวมคาธรรมเนียมการโอนเงินหรือคาธรรมเนียมในการออกเช็คตามจํานวนครั้งในการโอน
และจํานวนการออกเช็ค
คาธรรมเนียมการโอนเงินหรือคาธรรมเนียมในการออกเช็คเพื่อสั่งจายใหผูถือหนวยลงทุน นาย
ทะเบียนหนวยลงทุนจะเรียกเก็บในอัตราดังตอไปนี้
(1)

คาธรรมเนียมการออกเช็ค คิดในอัตรา 25 บาทตอ 1 รายการ

(2)

คาธรรมเนียมการโอนเงิน คิดในอัตรา 20 บาทตอ 1 รายการ

16.2.5 คาใชจายในการจัดตั้งสํานักงานกองทุนรวมวายุภักษในปที่จัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ไมเกิน
150 ลานบาท (หนึ่งรอยหาสิบลานบาท) จะเรียกเก็บจากกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ตามที่จายจริง
คาใชจายรายปของสํานักงานกองทุนรวมวายุภักษ จะเรียกเก็บจากกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ตาม
สัดส ว นขนาดของเงิน กองทุน รวมวายุ ภักษ หนึ่ ง เทียบกับ ขนาดของเงิ น กองทุน รวมทั้ง หมดที่
สํานักงานกองทุนรวมวายุภักษจัดตั้งขึ้น โดยคาใชจายรายปของสํานักงานกองทุนรวมวายุภักษ ไม
เกิน 70 ลานบาท
16.2.6 คาใชจายในการนําหนวยลงทุนเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพ ยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย
ตามที่จายจริง
16.2.7 คาใชจายในการจัดสรรหนวยลงทุนสําหรับนายทะเบียนหนวยลงทุนตามที่จายจริง ในอัตรา 1
บาท ตอผูถือหนวยลงทุน 1 ราย
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16.2.8 คาใชจายอื่น ๆ
(1)

อากรแสตมป คาธรรมเนียมตางๆ ในการซื้อขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นของกองทุนรวม
วายุภักษ หนึ่ง และคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยที่ซื้อหรือขายเพื่อประโยชนในการจัดการ
กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง (ถามี) ตามที่จายจริง

(2)

คาใชจายตางๆ ในการมีบัญชีกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง กับธนาคาร เชน คาธรรมเนียม
ตางๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บ คาอากรแสตมป คาไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร คาสมุด
เช็ค ตามที่จายจริง

(3)

คาตอบแทนผูชําระบัญชี บริษัทจัดการ และผูดูแลผลประโยชนในระหวางการชําระบัญชี
กองทุ น รวมวายุ ภั ก ษ หนึ่ ง จนถึ ง การจดทะเบี ย นเลิ ก กองทุ น รวมวายุ ภั ก ษ หนึ่ ง กั บ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จายจริง

(4)

คาโฆษณาและประชาสัมพันธกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ตลอดอายุโครงการ ตามที่จายจริง
แตไมเกิน 200 ลานบาทตลอดอายุโครงการ

(5)

คาจัดทํารายงานหนังสือบอกกลาว ประกาศ และรายงานตางๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนังสือพิมพรายวัน และ/หรือขาวสารถึงผูถือหนวยลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับกองทุน
รวมวายุภักษ หนึ่ง โดยตรง ที่บริษัทจัดการจัดทําหรือมีหนาที่จัดทําขึ้นตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกําหนด ตามที่จายจริง

(6)

คาจัดทํา คาแปลและคาพิมพหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน
รวมวายุภักษ หนึ่ง แบบฟอรมคําสั่งซื้อและขายหนวยลงทุน แบบฟอรมการยืนยันการชําระ
เงินซื้อหนวยลงทุน ใบหนวยลงทุน และแบบฟอรม หรือรายงาน หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ตามที่จายจริง

(7)

ค า เตรี ย มการและจั ด ส ง เอกสาร หนั ง สื อ โต ต อบผู ถื อ หน ว ยลงทุ น และรายงานต า งๆ
ตลอดจนใบหนวยลงทุน ตามที่จายจริง

(8)

คาใชจายที่เกิดจากการจายเงินปนผล และ/หรือการจายสวนคืนทุน (ถามี) เชน คา
เตรียมการจัดสงเช็คเงินปนผล และ/หรือการจายสวนคืนทุน (ถามี) และรายงานประจําป
คาซองจดหมาย คาไปรษณียากร และคาใชจายอื่นที่เกิดจากการจายเงินปนผลโดยตรง
ตามที่จายจริง

(9)

คาใชจาย (ถามี) ในการดําเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนที่ฟองรองใหบริษัทจัดการปฏิบัติ
ตามหนาที่ หรือเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชนของผู
ถือหนวยลงทุน หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จายจริง

(10) คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการติดตาม ทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื่อการรับชําระหนี้ใด ๆ
ของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ตามที่จายจริง
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(11) คาใชจายอันเกี่ยวเนื่องจากการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือการเปลี่ยนประเภทโครงการ เชน
การลงประกาศหนังสือพิมพ การจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน
หรือคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เปนตน ตามที่จายจริง
(12) คาสินไหมทดแทนความเสียหาย คาธรรมเนียมที่สวนราชการหรือองคกรที่เกี่ยวของเรียก
เก็บ คาที่ปรึกษากฎหมาย และ/หรือผูชํานาญการอื่นที่เกี่ยวของ และคาใชจายอื่นใดที่
เกิ ดขึ้ น แก บ ริษัท จัดการอั น เนื่องจากการจัด การกองทุน รวมวายุภักษ หนึ่ง และบริษั ท
จัดการถูกบุคคลอื่นใดเรียกรอง ฟองรอง หรือใหชําระเงินคาสินไหมทดแทนความเสียหาย
แกบุคคลนั้น ยกเวนในกรณีที่คาสินไหมทดแทนความเสียหาย คาธรรมเนียม คาที่ปรึกษา
และคาใชจายอื่นใดนั้นเกิดจากการไมปฏิบัติตามโครงการ กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และกฏ ก.ล.ต. หรือเกิดจากการทุจริต ประมาทเลินเลอ หรือ โดยเจตนา
ของบริษัทจัดการเอง
(13) คาใชจายหรือคาธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง โดยตรง เชน คาที่
ปรึกษากฎหมาย คาจัดประชุมที่เกี่ยวของโดยตรงกับกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง คาจัดพิมพ
และจัดสงหนังสือบอกกลาวหรือประกาศที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กํ า หนด ค า ใช จ า ยในการสอบบั ญ ชี แ ละค า ใช จ า ยต า งๆ ที่ ก ฎหมายหรื อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เปนตน ตามที่จายจริง
ทั้งนี้ คาใชจายเกี่ยวกับการจัดตั้งและคาใชจายรายปของสํานักงานกองทุนรวมวายุภักษจัดเปนคาใชจายที่
มิไดมีการเรียกเก็บในการจัดการกองทุนรวมทั่วไป ดังนั้น การเบิกจายคาใชจายดังกลาวจะทําไดก็ตอเมื่อ
บริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนไดรับหลักฐานการอนุมัติคาใชจายที่นํามาเบิกจายจากคณะกรรมการ
จัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง หรือคณะกรรมการกองทุนรวมวายุภักษแลวเทานั้น
ภาษี มูล คา เพิ่ม ภาษี ธุ รกิ จ เฉพาะหรื อ ภาษี อื่น ใดในทํา นองเดี ยวกัน อัน เนื่อ งมาจากค า ธรรมเนีย ม หรื อ
คาใชจาย ตามขอ 16.2.1 ถึง 16.2.8 ขางตน จะถือเปนภาระของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง
คาใชจายตาม 16.2.8 (1) ถึง (3) จะตัดจายจากกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ตามที่จายจริงและในทางบัญชีจะ
ตัดจายครั้งเดียวในวันที่เกิดคาใชจายนั้นๆ
คาใชจายในการดําเนินงานของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ตามที่
จายจริง ในทางบัญ ชีบ ริษั ท จัดการจะพิ จ ารณาตัดจ า ยทั้ง จํ า นวน หรือ ทยอยตัดจายเปน ค า ใชจา ยของ
กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง เฉลี่ยเทากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะไดรับประโยชนจากคาใชจายนั้น ๆ ทั้งนี้
การตัดคาใชจายดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตแหงประเทศไทย หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดใน
ทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรูภาษีตาง ๆ ดังกลาวโดยถือวาไดรับมติ
จากผูถือหนวยลงทุนแลว
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16.3 การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจายโดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติม
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้
16.3.1 กรณีเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมหรืออัตราคาใชจายที่บริษัทจัดการไดรับจากผูถือหนวยลงทุน และ/
หรือจากกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอย
กวา 60 วัน โดยจะติดประกาศไวที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและที่ทําการทุกแหงของตัวแทน
จํ า หน า ยหน ว ยลงทุ น และประกาศในหนั ง สื อ พิ ม พ ร ายวั น อย า งน อ ย 1 ฉบั บ เป น เวลา 3 วั น
ติดตอกัน ทั้งนี้ การเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมหรืออัตราคาใชจายดังกลาว จะตองไมเกินรอยละ 25
ของอัตราคาธรรมเนียมหรืออัตราคาใชจายภายในรอบระยะเวลา 1 ป
16.3.2 กรณีที่บริษัทจัดการจะลดอัตราคาธรรมเนียมหรืออัตราคาใชจาย บริษัทจัดการจะปดประกาศไวที่
ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและที่ทําการทุกแหงของตัวแทนจําหนายหนวยลงทุน ทั้งนี้ การ
เปลี่ยนแปลงตามขอ 16.1 และ 16.2 บริษัทจัดการจะตองแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแตวันเปลี่ยนแปลง
กรณีที่สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑการตัดคาธรรมเนียมหรือ
คาใชจายของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ตามที่ระบุเปนอยางอื่นในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
เปลี่ยนแปลงวิธีการตัดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามหลักเกณฑที่บังคับใชใหม โดยถือวาไดรับมติจาก
ผูถือหนวยลงทุนแลว
17.

วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ การประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุน และ
หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง
17.1 วิธีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิรวมของกองทุนรวม มูลคาทรัพยสินสุทธิของผูถือ
หนวยลงทุนประเภท ก. มูลคาทรัพยสินสุทธิของผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. มูลคาหนวยลงทุนของผูถือ
หนวยลงทุนประเภท ก. และมูลคาหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนประเภท ข.ทั้งนี้ เนื่องจากสวนแบงของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิสวนที่เกินจากมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุนสําหรับผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. และ
ประเภท ข. แตกตางกัน จึงตองมีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนแยกตามประเภท
ของหนวยลงทุน นอกจากนี้ ในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง บริษัทจัดการ
จะคํานวณเสมือนหนึ่งวากองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง เลิกกองทุนในวันที่ทําการคํานวณนั้น โดยจะมีการ
พิจารณาถึงผลกระทบตอมูลคาทรัพยสินสุทธิอันเกิดจากสัญญาใหสิทธิ ในการขายกองทรัพยสิน (Put
Option) และสัญญาการใหสิทธิในการซื้อกองทรัพยสิน (Call Option) กลาวคือ ในวันใดๆ ที่สถานการณที่
กอใหเกิดภาระตามสัญญาดังกลาวสัญญาใดสัญญาหนึ่งเกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับเพิ่มหรือลด
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ตามภาระที่เกิดขึ้น
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ทั้งนี้ ในการคํานวณดังกลาวจะนําสํารองเงินปนผลมารวมคํานวณในมูลคาทรัพยสินสุทธิของผูถือหนวย
ลงทุนประเภท ก. และของผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. ดวย
หลักเกณฑในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
การคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ (Net Asset Value) ของกองทุนรวม
1. คํานวณ NAV ตามหลักเกณฑของกองทุนรวมปกติ
2. พิจารณาเงื่อนไขการใชสิทธิขายกองทรัพยสิน (Put Option)
ก. ระหวางอายุกองทุน:
พิจารณา NAV กอนปรับปรุงการใชสิทธิขายหรือซื้อกองทรัพยสิน เปรียบเทียบกับ
70000 * (1.03)

tp

−

n

∑ [ X a * (1.03) t a ]

a =1

โดยที่

tp

= จํานวนปที่ คํานวณไดโ ดยการนับ จํานวนวันของแตละปปฏิ ทิน ตั้งแต วัน ที่
กองทุนจดทะเบียนเปนนิติบุคคลจนถึงวันที่คํานวณ NAV แลวนําจํานวน
วันที่นับไดของแตละปดังกลาวมาหารดวยจํานวนวันทั้งหมดของปนั้นเปน
รายปปฏิทิน (ทั้งนี้ ในปใดที่มี 366 วัน ใหใช 366 วันเปนตัวหาร) จากนั้นนํา
ผลหารที่ ไ ด ข องแต ล ะป ม าบวกกั น จะได เ ป น ผลลั พ ธ จํ า นวนป ที่ ต อ งการ
สําหรับการคํานวณ NAV ในครั้งนั้น

Xa

= เงินปนผลที่ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. ไดรับจริงในแตละงวด แตไมเกิน
ผลตอบแทนขั้นต่ําที่กําหนดไว

a

= งวดที่ไดรับเงินปนผล เริ่มตั้งแตงวดที่ 1

n

= งวดสุดทายที่ไดรับเงินปนผลจนถึงวันคํานวณ NAV

ta

= จํานวนปที่คํานวณไดโ ดยการนับ จํานวนวันของแตละปปฏิ ทิน ตั้งแต วัน ที่
ไดรับเงินปนผลในแตละงวดจนถึงวันที่คํานวณ NAV แลวนําจํานวนวันที่นับ
ไดข องแตล ะปดั ง กลา วมาหารดว ยจํา นวนวัน ทั้ ง หมดของป นั้ น เป น รายป
ปฏิ ทิ น (ทั้ ง นี้ ในป ใ ดที่ มี 366 วั น ให ใ ช 366 วั น เป น ตั ว หาร) จากนั้ น นํ า
ผลหารที่ ไ ด ข องแต ล ะป ม าบวกกั น จะได เ ป น ผลลั พ ธ จํ า นวนป ที่ ต อ งการ
สําหรับการคํานวณ NAV ในครั้งนั้น

ถาพิจารณาแลว NAV กอนปรับปรุงการใชสิทธิขายหรือซื้อกองทรัพยสินต่ํากวา ใหคํานวณ NAV
เสมือนวามีการใชสิทธิขาย (Put option) โดยราคาใชสิทธิขายใหคํานวณตามสูตรดังตอไปนี้
ราคาใชสิทธิขาย เทากับ 70000 * (1.03)

tp

−

n

∑ [ X a * (1.03) t a ]

a =1
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ข. ณ วันใชสิทธิ ในปที่ครบอายุกองทุน
พิจารณาเงื่อนไขและคํานวณราคาใชสิทธิขาย ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยูในขอ 4.6.1 สรุป
สาระสําคัญของสัญญาใหสิทธิในการขายกองทรัพยสิน (Put Option)
3. พิจารณาเงื่อนไขการใชสิทธิซื้อกองทรัพยสิน (Call Option)
ก. ระหวางอายุกองทุน
พิจารณาวามูลคาของกองทรัพยสินหลังหักคาใชจายในการดําเนินงานของกองทุนรวมตามที่ระบุ
ไวในหนังสือชี้ชวน สูงกวาหรือเทากับ ราคาใชสิทธิซื้อ ซึ่งคํานวณมาจากสูตรดังตอไปนี้
10

70000 * (1.03)

+

n

∑ [ X b * (1.03) t b ]

b =1

โดยที่

Xb

=

เงินปนผลที่ผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. ไดรับจริง

b

=

งวดที่ไดรับเงินปนผล เริ่มตั้งแตงวดที่ 1

n

=

งวดสุดทายที่ไดรับเงินปนผลจนถึงวันคํานวณ NAV

tb

=

จํานวนปที่คํานวณไดโดยการนับจํานวนวันของแตละปปฏิทินตั้งแตวันที่
ไดรับเงินปนผลในแตละงวดจนถึงวันที่คํานวณ NAV แลวนําจํานวน
วันที่นับไดของแตละปดังกลาวมาหารดวยจํานวนวันทั้งหมดของปนั้น
เปนรายปปฏิทิน (ทั้งนี้ ในปใดที่มี 366 วัน ใหใช 366 วันเปนตัวหาร)
จากนั้นนําผลหารที่ไดของแตละปมาบวกกันจะไดเปนผลลัพธจํานวนป
ที่ตองการสําหรับการคํานวณ NAV ในครั้งนั้น

ถาพิจารณาแลว มูลคาของกองทรัพยสินหลังหักคาใชจายในการดําเนินงานของกองทุนรวมตามที่
ระบุไวในหนังสือชี้ชวน สูงกวาหรือเทากับราคาใชสิทธิซื้อ ใหคํานวณ NAV เสมือนวามีการใชสิทธิ
ซื้อ (Call option) โดยราคาใชสิทธิซื้อใหคํานวณตามสูตรดังตอไปนี้
70000 * (1.03)10 +

n

∑ [ X b * (1.03) t b ]

b =1

ข. ณ วันใชสิทธิในปที่ครบอายุกองทุน
พิจารณาเงื่อนไขและคํานวณราคาใชสิทธิซื้อ ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยูในขอ 4.6.2
สาระสําคัญของสัญญาใหสิทธิในการซื้อกองทรัพยสิน (Call Option)

สรุป

การแบง NAV ของกองทุนรวมแยกตามประเภทของผูถือหนวยลงทุน ใหดําเนินการดังตอไปนี้
1. คํานวณ NAV ของกองทุนรวมโดยคํานึงถึงการใชสิทธิขาย (Put Option) และสิทธิซื้อ (Call Option)
กองทรัพยสิน
2. ในกรณีที่มีการใชสิทธิขาย (Put Option) ใหดําเนินการแบง NAV ใหผูถือหนวยลงทุนแตละประเภท
ดังนี้
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-

ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. จะได NAV ตามมูลคาราคาใชสิทธิขาย

-

ผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. จะได NAV ตามจํานวนที่เหลือหลังจากหักใหผูถือหนวยลงทุน
ประเภท ก. แลว

3. ในกรณีที่มีการใชสิทธิซื้อ (Call Option) หรือกรณีที่ไมมีการใชสิทธิใดๆ ใหดําเนินการดังตอไปนี้
กรณีที่ 1: ถา NAV ของกองทุนรวมนอยกวา ผลรวมของ
(ก) 70000 * (1.03)

tp

−

n

∑ [ X a * (1.03) t a ] ลานบาท บวก

a =1

(ข) 30,000 ลานบาท
NAV รวมของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. เทากับ
70000 * (1.03)

tp

−

n

∑ [ X a * (1.03) t a ]

a =1

และเมื่อหารดวย 7,000 ลานหนวย จะไดเปน NAV ตอหนวยของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก.
NAV รวมของผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. เทากับ NAV ของกองทุนรวมหักดวย NAV รวม
ของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. และเมื่อหารดวย 3,000 ลานหนวย จะไดเปน NAV ตอ
หนวย ของผูถือหนวยลงทุนประเภท ข.
กรณีที่ 2: ถา NAV ของกองทุนรวมมากกวา ผลรวมของ
(ก) 70000 * (1.03)

tp

−

n

∑ [ X a * (1.03) t a ] ลานบาท บวก

a =1

(ข) 30,000 ลานบาท
(i) นํา NAV ของกองทุนรวม
หักดวย 70000 * (1.03)

tp

−

n

∑ [ X a * (1.03) t a ]

a =1

หักดวย 30,000 ลานบาท
จะไดเปน NAV สวนเกิน

76
(ii) นํา NAV สวนเกินมาแบงกันตามตารางตอไปนี้
อัตราการจาย NAV
สวนแบง NAV สวนเกิน
สวนเกิน (รอยละของมูลคา
ผูถือหนวยลงทุน
ผูถือหนวยลงทุน
ที่ตราไวของหนวยลงทุน)
ประเภท ก.
ประเภท ข.
ขั้นที่ 1 นอยกวาหรือเทากับ
รอยละ 70 ของมูลคา รอยละ 30 ของมูลคา
รอยละ 3
ทรัพยสินสุทธิสวนเกิน ทรัพยสินสุทธิสวนเกิน
ในขั้นที่ 1
ในขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2 สวนที่เกินรอยละ 3 ใน รอยละ 35 ของมูลคา รอยละ 65 ของมูลคา
ขั้นที่ 1 แตไมเกิน
ทรัพยสินสุทธิสวนเกิน ทรัพยสินสุทธิสวนเกิน
รอยละ 7
ในขั้นที่ 2
ในขั้นที่ 2
ขั้นที่ 3 สวนที่เกินรอยละ7 ใน รอยละ 5 ของมูลคา
รอยละ 95 ของมูลคา
ขั้นที่ 2
ทรัพยสินสุทธิสวนเกิน ทรัพยสินสุทธิสวนเกิน
ในขั้นที่ 3
ในขั้นที่ 3
(iii) การคํานวณ NAV ของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. ดําเนินการดังตอไปนี้
- นํา 70000 * (1.03)

tp

−

n

∑ [ X a * (1.03) t a ] ที่คํานวณไดสําหรับวันนั้น ๆ

a =1

- บวกดวย NAV สวนเกินที่ไดรับการแบงตามตารางขางตน
- นําผลรวมที่ไดหารดวย 7,000 ลานหนวย จะไดเปน NAV ตอหนวยของผูถือหนวย
ลงทุนประเภท ก.
(iv) การคํานวณ NAV ของผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. ดําเนินการดังตอไปนี้
- นํา 30,000 ลานบาท
- บวกดวย NAV สวนเกินที่ไดรับการแบงตามตารางขางตน
- นําผลรวมที่ไดหารดวย 3,000 ลานหนวย จะไดเปน NAV ตอหนวยของผูถือหนวย
ลงทุนประเภท ข.
17.2 กํ า หนดเวลาในการคํ า นวณ และการประกาศมู ล ค า ทรั พ ย สิ น สุ ท ธิ แ ละมู ล ค า หน ว ยลงทุ น ของ
กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุน ของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง และของ
ผูถือหนวยลงทุนแตละชนิด ทุกสิ้นวันทําการ และจะประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมวายุภักษ
หนึ่ง และมูลคาหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละชนิด ของวันทําการสุดทายของสัปดาห และของวัน
ปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล ภายในวันทําการถัดจากวันทําการสุดทายของ
สัปดาหหรือถัดจากวันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล แลวแตกรณี
บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอยหนึ่งฉบับและปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทํา
การทุกแหงของบริษัทจัดการ และจัดใหมีประกาศดังกลาวไว ณ สถานที่ติดตอทุกแหงของผูสรางสภาพ
คลองในตลาดรอง (Liquidity Provider และ/หรือ Market Maker)
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การใชตัวเลขทศนิยมของมูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้
(1)

คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิเปนตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

(2)

คํานวณมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล

(3)

ประกาศมูลคาหนวยลงทุนตามที่คํานวณไดใน (2) เปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหนงโดยตัด
ทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง

ในกรณีที่มีผลประโยชนเกิดขึ้นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (3) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชนนั้นรวมเขา
เปนทรัพยสินของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง
17.3 หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง
17.3.1 ในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนของกองทุนปดไมถูกตองและไดมีการประกาศมูลคาดังกลาวไปแลว
โดยมูลคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตางจากมูลคาหนวยลงทุนที่ถูกตองนอยกวาหนึ่งสตางค หรือ
ตางจากมูลคาหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไป แตไมถึงรอยละ 0.5 ของมูลคาหนวย
ลงทุนที่ถูกตอง บริษัทจัดการจะจัดทําและสงรายงานใหผูดูแลผลประโยชนทราบถึงความผิดพลาด
ภายใน 7 วันทําการนับตั้งแตวันที่พบวามูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง และจัดใหมีสําเนารายงาน
ดั ง กล า วไว ณ ที่ ทํ า การของบริ ษั ท จั ด การเพื่ อ ให สํ า นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ
ตรวจสอบได โดยรายงานดังกลาวตองมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้
(1)

มูลคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตอง

(2)

มูลคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง

(3)

สาเหตุที่ทําใหมูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง

(4)

มาตรการป องกัน เพื่ อมิใ ห มูลคา หนวยลงทุนไมถูกตอ ง ทั้ง นี้ เวน แตกรณีที่มูลคา หนว ย
ลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพย
ตามราคาตลาดครั้งสุดทายของตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตอง

ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทําใหมูลคาหนวยลงทุนไมถูกตองตามวรรคหนึ่งมีผลตอเนื่อง
ตอ การคํา นวณมู ลคา หนว ยลงทุนครั้ง ตอ ไป เชน การกํา หนดอัต ราดอกเบี้ยผิด พลาด เปน ต น
บริษัทจัดการจะแกไขมูลคาหนวยลงทุนใหถูกตองตั้งแตวันที่บริษัทจัดการพบวามูลคาหนวยลงทุน
ไมถูกตองดวย
17.3.2 ในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนของกองทุนปดไมถูกตองและไดมีการประกาศมูลคาดังกลาวไปแลว
โดยมูลคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตางจากมูลคาหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและ
คิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของมูลคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคา
หนวยลงทุนยอนหลังตั้งแตวันที่บริษัทจัดการพบวามูลคาหนวยลงทุนไมถูกตองจนถึงวันที่มูลคา
หนวยลงทุนถูกตอง และดําเนินการดังตอไปนี้เฉพาะวันที่มูลคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตางจาก
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มูลคาหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราสวนตั้งแตรอยละ 0.5 ของ
มูลคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง
(1)

จัดทํารายงานการแกไขมูลคาหนวยลงทุนยอนหลังใหเสร็จสิ้นภายในวันทําการถัดจากวันที่
บริ ษั ท จั ด การพบว า มู ล ค า หน ว ยลงทุ น นั้ น ไม ถู ก ต อ ง และส ง รายงานดั ง กล า วให ผู ดู แ ล
ผลประโยชนภายในวันทํา การถัดจากวันที่คํานวณมู ลคา หนว ยลงทุนยอนหลังเสร็จสิ้ น
เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานดังกลาวภายในวันทําการถัดจากวันที่
บริษัทจัดการสงรายงานใหผูดูแลผลประโยชน ทั้งนี้ รายงานดังกลาวตองมีรายการอยาง
นอยดังตอไปนี้
(ก)

มูลคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตอง

(ข)

มูลคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง

(ค)

สาเหตุที่ทําใหมูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง

(ง)

มาตรการปองกันเพื่อมิใหมูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง ทั้งนี้ เวนแตในกรณีที่มูลคา
หนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได เชน ราคา
หลักทรัพยตามราคาตลาดครั้งสุดทายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือ
ศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตอง

ทั้ง นี้ บริษัท จั ด การจะจัดใหมีสํา เนารายงานตาม (1) ไว ณ ที่ทํา การของบริษัท จัดการ
เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได
(2)

แกไขมูลคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองใหเปนมูลคาหนวยลงทุนที่ถูกตองภายในวันที่ผูดูแล
ผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการแกไขมูลคาหนวยลงทุนยอนหลัง

(3)

ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มีการแกไขมูลคาตาม (2) และวัน เดือน ปที่มีการแกไขมูลคา ตาม
(2) ในหนั ง สื อ พิ ม พ ร ายวั น อย า งน อ ยหนึ่ ง ฉบั บ ภายใน 3 วั น ทํ า การนั บ แต วั น ที่ ผู ดู แ ล
ผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการแกไขมูลคาหนวยลงทุนตาม (1) เวนแตกองทุนปด
นั้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และไดมีการประกาศการแกไขมูลคา
หนวยลงทุนตามระเบียบหรือขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว

บริษัทจัดการจะรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นจากมูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง เชน คาใชจายในการ
ประกาศการแกไขมูลคาหนวยลงทุนในหนังสือพิมพ เปนตน เวนแตในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตองมี
สาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได
18.

รอบระยะเวลาบัญชีประจําปของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี

:

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก

:

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2547
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19.

นโยบายการจายเงินปนผลของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง และวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน
19.1 นโยบายการจายเงินปนผลของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง
19.1.1 การกําหนดอัตราเงินปนผลจาย
บริษัทจัดการจะเปนผูกําหนดอัตราเงินปนผลจายในแตละป โดยพิจารณาจายจากกําไรสุทธิ และ/
หรือ กําไรสะสม และ/หรือกํา ไรจากการลงทุน ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (Unrealized Gain on
Investment) (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกรวมกันวา “กําไรของกองทุน”) และ/หรือ เงินสํารองเงินปนผล
ทั้งนี้ วิธีการคํานวณกําไรสะสม หรือการเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน ใหเปนไป
ตามที่ไมขัดตอมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทย
โดยปจจัยที่บริษัทจัดการใชประกอบการพิจารณาในการกําหนดอัตราเงินปนผลจาย ไดแก
(1)

กําไรของกองทุน และ/หรือ สํารองเงินปนผล

(2)

ปริมาณเงินสดที่สามารถจะจายออกได

(3)

อัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่ตองจายใหแกผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. (“อัตราผลตอบแทนขั้น
ต่ํา”)

(4)

การสํารองเงินปนผลเพื่อจายเงินปนผลตามอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําในอนาคตใหกับผูถือ
หนวยลงทุนประเภท ก. โดยมีรายละเอียดตามขอ 19.1.4 เรื่อง “การสํารองเงินปนผล”

(5)

นโยบายการดํารงสภาพคลอง

(6)

นโยบายการลงทุนเพิ่มเติม

ดังนั้น ในแตละปผูถือหนวยลงทุนอาจจะไดรับเงินปนผลในจํานวนที่ไมเทากัน โดยขึ้นอยูกับการ
กํ า หนดอั ต ราการจ า ยเงิ น ป น ผลของบริ ษั ท จั ด การ ซึ่ ง จะพิ จ ารณาตามความเหมาะสมของ
สถานการณ ใ นชว งเวลานั้ น ๆ ทํ า ให มีผ ลตอ จํ า นวนเงิ น ที่จ ะนํา ไปคํ า นวณส ว นแบง เงิ น ปน ผล
ระหวางผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. และผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. ตามตารางการจายเงินปน
ผลในขอ 19.1.6 เรื่อง “สวนแบงเงินปนผลระหวางผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. และผูถือหนวย
ลงทุนประเภท ข.” ทั้งนี้ การสะสมผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในปใดๆ ไปจายในปถัดไป จะมีผลทําใหผู
ถื อ หน ว ยลงทุ น ประเภท ก. ได ย อดรวมผลตอบแทนสะสมน อ ยกว า กรณี ที่ พิ จ ารณาจ า ย
ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในแตละปโดยทันที
19.1.2 จํานวนครั้งของการจายเงินปนผลตอป
กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง มีนโยบายที่จะจายเงินปนผลอยางนอยปละ 1 ครั้ง ในกรณีที่กองทุนมี
กําไรสุทธิ และ/หรือกําไรสะสม และ/หรือกําไรจากการลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (Unrealized Gain
on Investment) และ/หรือสํารองเงินปนผล
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19.1.3 การคุมครองอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําใหกับผูถือหนวยลงทุนประเภท ก.
กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง มีนโยบายที่ตองการคุมครองอัตราผลตอบแทนใหแกผูถือหนวยลงทุน
ประเภท ก. จึงไดมีการกําหนดอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําเฉลี่ยตอปตลอดอายุโครงการเทากับรอยละ
3 ของมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน ภายใตเงื่อนไขวาผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. จะตองถือครอง
หนวยลงทุนตั้งแตการเสนอขายครั้งแรกไปจนครบ 10 ป ตามอายุโครงการ หากกองทุนรวม
วายุภักษ หนึ่ง มีกําไรของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน
ประเภท ก. กอนผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. จนครบตามอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่กําหนดไว
ทั้งนี้ เพื่อเปนการรองรับนโยบายการคุมครองผลตอบแทนขั้นต่ําใหแกผูถือหนวยลงทุนประเภท ก.
ดังกลาว กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง จึงมีนโยบายสํารองกําไรสุทธิและ/หรือกําไรจากการลงทุนที่ยัง
ไมเกิดขึ้นจริงที่ไดในแตละปไวเพื่อเปนสํารองเงินปนผล โดยในแตละปหากกําไรสุทธิและ/หรือกําไร
จากการลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของกองทุนสูงกวาผลตอบแทนขั้นต่ําที่ตองจายใหกับผูถือหนวย
ลงทุนประเภท ก. จะมีการจัดสรรกําไรสุทธิและ/หรือกําไรจากการลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงสวนเกิน
ดังกลาวเปนสํารองเงินปนผลจนครบจํานวนเพียงพอที่จะจายผลตอบแทนขั้นต่ําในอนาคตตาม
จํานวนปที่เหลืออยูจนถึงสิ้นสุดอายุโครงการ
ในปใดที่กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ไมมีกําไรสุทธิ และ/หรือกําไรสะสม และ/หรือกําไรจากการ
ลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง แตมีการสํารองเงินปนผลเพียงพอที่จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวย
ลงทุนประเภท ก. จนครบตามอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่กําหนดไว ในปนั้น ผูถือหนวยลงทุน
ประเภท ก. จะไดรับเงินปนผลเทากับอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่กําหนดไว
ในปใดที่กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง มีกําไรของกองทุนเมื่อรวมกับสํารองเงินปนผลแลวมีมูลคารวม
ต่ํากวาอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่กําหนดไว ในปนั้นผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. จะไดรับเงินปนผล
เทากับมูลคารวมดังกลาวซึ่งมีมูลคาต่ํากวาอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําที่กําหนดไว
ในปใดที่กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ไมมีทั้งกําไรของกองทุน และสํารองเงินปนผล บริษัทจัดการจะ
ไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนในปนั้นๆ
อยางไรก็ตาม ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. จะไดรับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอปตลอดอายุ
โครงการไม น อ ยกว า อั ต ราผลตอบแทนขั้ น ต่ํ า ที่ กํ า หนดไว ภายใต เ งื่ อ นไขว า ผู ถื อ หน ว ยลงทุ น
ประเภท ก. จะตองถือครองหนวยลงทุนตั้งแตการเสนอขายครั้งแรกไปจนครบ 10 ป ตามอายุ
โครงการ
19.1.4 การสํารองเงินปนผล
(1)

กองทุนรวมสามารถตั้งสํารองเพื่อจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิ และ/หรือกําไรจากการลงทุน
ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง (Unrealized Gain on Investment) ได

(2)

เมื่อมีการตั้งสํารองเพื่อจายเงินปนผลไปแลว หากกองทุนรวมเกิดผลขาดทุนในภายหลัง จะ
ไมมีการนําผลขาดทุนที่เกิดขึ้นไปหักลบออกจากสํารองเพื่อจายเงินปนผลที่มี
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(3)

กรณีที่มีสํารองเพื่อจายเงินปนผลเกินจากจํานวนที่จําเปนตองสํารองตามนโยบายแลว
สํารองสวนเกินในแตละปจะนํามารวมกับอัตราผลตอบแทนในปนั้นๆ แลวกําหนดอัตราเงิน
ปนผลจาย โดยที่ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. และ ผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. จะไดรับ
สวนแบงเงินปนผลตามนโยบายที่ไดระบุไวในหนังสือชี้ชวน

19.1.5 เงื่อนไขการไดรับเงินปนผลของผูถือหนวยลงทุนประเภท ข.
ผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. จะไดรับสวนแบงเงินปนผลภายหลังจากที่ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก.
ไดรับการจัดสรรเงินปนผลตามอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําแลว จากการสละสิทธิในการไดรับคุมครอง
อัตราผลตอบแทนขั้นต่ําดังกลาว ทําใหผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. มีสิทธิจะไดรับสวนแบงเงินปน
ผลในสัดสวนที่สูงกวาในกรณีที่อัตราเงินปนผลจายของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง สูงขึ้นไปถึงระดับ
ที่กําหนด
ในปใดที่อัตราเงินปนผลจายต่ํากวารอยละ 2.1* ของมูลคาเงินลงทุนเริ่มตนของโครงการ ผูถือ
หนวยลงทุนประเภท ข. จะไมไดรับการจัดสรรเงินปนผลเลย โดยจะสละสิทธิในการรับเงินปนผล
เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. ไดรับเงินปนผลตามอัตราผลตอบแทนขั้นต่ํา ผูถือหนวยลงทุน
ประเภท ข. จะมีโอกาสไดรับสวนแบงเงินปนผลก็ตอเมื่ออัตราเงินปนผลจายสูงกวารอยละ 2.1 ของ
มูลคาเงินลงทุนเริ่มตนของโครงการ ทั้งนี้ สัดสวนการแบงเงินปนผลจะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับ
ขั้นของอัตราเงินปนผลจาย
หมายเหตุ : * อัตราเงินปนผลจายที่ระดับรอยละ 2.1 ของมูลคาเงินลงทุนเริ่มตนของโครงการ คือ
ระดับที่ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. จะไดรับผลตอบแทนขั้นต่ําครบรอยละ 3 ของมูลคาที่ตราไว
ของหนวยลงทุน โดยคํานวณไดจากอัตราผลตอบแทนขั้นต่ํารอยละ 3 คูณดวยสัดสวนเงินลงทุน
ของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. (70,000 ลานบาท)
19.1.6 สวนแบงเงินปนผลระหวางผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. และผูถือหนวยลงทุนประเภท ข.
สว นแบ ง เงิน ป น ผลระหวา งผู ถือ หนว ยลงทุน ประเภท ก. และผูถือ หนว ยลงทุน ประเภท ข. จะ
เปลี่ยนแปลงไปตามขั้นของอัตราเงินปนผลจายดังนี้
อัตราเงินปนผลจาย
(รอยละของมูลคาเงินลงทุน
เริ่มตนของโครงการ)
ขั้นที่ 1 : นอยกวาหรือเทากับรอยละ
2.1
ขั้นที่ 2 : สวนที่เกินรอยละ 2.1.ใน
ขั้นที่ 1 แตไมเกินรอยละ
5.1
ขั้นที่ 3 : สวนที่เกินรอยละ 5.1ในขั้น
ที่ 2 แตไมเกินรอยละ 9.1
ขั้นที่ 4 : สวนที่เกินรอยละ 9.1 ใน
ขั้นที่ 3

สวนแบงเงินปนผล
ผูถือหนวยลงทุน
ผูถือหนวยลงทุน
ประเภท ก.
ประเภท ข.
รอยละ 100 ของเงินปนผล รอยละ 0 ของเงินปนผล
ในขั้นที่ 1
ในขั้นที่ 1
รอยละ 70 ของเงินปนผล
รอยละ 30 ของเงินปนผล
สวนเกินในขั้นที่ 2
สวนเกินในขั้นที่ 2
รอยละ 35 ของเงินปนผล
สวนเกินในขั้นที่ 3
รอยละ 5 ของเงินปนผล
สวนเกินในขั้นที่ 4

รอยละ 65 ของเงินปนผล
สวนเกินในขั้นที่ 3
รอยละ 95 ของเงินปนผล
สวนเกินในขั้นที่ 4
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อัตราเงินปนผลจายในขั้นที่ 1 คือ ระดับที่ใหความคุมครองอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําใหกับผูถือ
หนวยลงทุนประเภท ก. จะเห็นไดวา ผูถือหนวยลงทุนประเภท ข จะไมไดรับเงินปนผลในขั้นที่ 1 นี้
ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนประเภท ข.จะไดรับสวนแบงเงินปนผลเริ่มตั้งแตขั้นที่ 2 ของอัตราเงินปนผล
จายเปนตนไป โดยในขั้นที่ 2 นี้ สวนแบงเงินปนผลระหวางผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. และ
ประเภท ข. จะเปนไปตามสัดสวนเงินลงทุนเริ่มแรกของผูถือหนวยลงทุนทั้งสองประเภท ผูถือหนวย
ลงทุนประเภท ข. จะไดรับสวนแบงเงินปนผลในสัดสวนที่มากกวาผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. เริ่ม
ตั้งแตขั้นที่ 3 เปนตนไป
19.2 วิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน
19.2.1 บริษัทจัดการจะประกาศปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุนในแตละครั้งที่มีการจายเงิน
ปนผลภายใน 30 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลาที่จะจายเงินปนผลแตละงวด
โดยจะถือจํานวนหนวยลงทุน ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุนเปนเกณฑในการ
คํานวณอัตราเงินปนผล
19.2.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้เพื่อแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ
(1)

ประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ

(2)

ปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ

(3)

สงหนังสือแจงใหผูดูแลผลประโยชน ผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน
ณ วันปดสมุดทะเบียน และผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนชนิดไมระบุชื่อผูถือหนวย
ลงทุนเมื่อรองขอ

ผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวย
ลงทุนเพื่อจายเงินปนผล จะไดรับเงินปนผลซึ่งถือเปนเงินไดพึงประเมิน ซึ่งตองนําไปคํานวณภาษี
เงินปนผลที่จายนี้ยอมสงผลใหมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุนลดลงเทาจํานวนเงินปนผล
19.2.3 นายทะเบียนจะสงเช็คเงินปนผลหรือโอนเงินปนผลเขาบัญชีเงินฝากธนาคารตามประเภทและเลข
บัญชีของผูถือหนวยลงทุนตามที่แจงลวงหนาไวกับบริษัทจัดการ หรือตัวแทนจําหนายหนวยลงทุน
หรือนายทะเบียน
20.

สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
20.1 สิทธิในการรับเงินปนผล
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิในการรับเงินปนผลตามที่ระบุไวในขอ 19 “นโยบายการจายเงินปนผลของกองทุน
รวมวายุภักษ หนึ่ง และวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน”
20.2 สิทธิในการไดรับการคุมครองเงินลงทุน
ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก.
ดังตอไปนี้ คือ

มีสิทธิในการไดรับการคุมครองเงินลงทุนผานการกําหนดเงื่อนไขตางๆ
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(1)

การขายหลักทรัพยของกระทรวงการคลังในรูปกองทรัพยสินใหกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ในราคาที่
ทําใหมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง มีมูลคาสูงกวามูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน
ตั้งแตวันแรกที่ไดรับโอนหลักทรัพยจากกระทรวงการคลัง ซึ่งเทากับเปนการคุมครองเงินลงทุนใหกับผู
ถือหนวยลงทุนประเภท ก. ในระดับหนึ่ง

(2)

กระทรวงการคลังจะตองรับซื้อกองทรัพยสินของกองทุนทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ตามสัญญาใหสิทธิใน
การขายกองทรัพยสิน (Put Option) ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว เมื่อมูลคาทรัพยสินสุทธิรวมของกองทุน
รวมวายุภักษ หนึ่ง ในปที่ 10 ต่ํากวามูลคาเงินลงทุนเริ่มแรกของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. หรือ
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอปตลอดอายุโครงการของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. ต่ํากวารอยละ 3
(รายละเอียดระบุไวในขอ 4.6 เรื่อง “เงื่อนไขในการลงทุนในหลักทรัพยที่เปนของกระทรวงการคลัง”)
ซึ่งภายหลังจากการใชสิทธิดังกลาวแลวจะทําใหกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง มีเงินในจํานวนเพียง
พอที่จะนํามาจายคืนเงินลงทุนและอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําใหกับผูถือหนวยลงทุนประเภท ก.

(3)

หากเมื่อครบอายุโครงการแลวมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ตอหนวยต่ํากวา
มูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน ทําใหการคืนเงินลงทุนไมสามารถกระทําไดเต็มจํานวน ในกรณีนี้
กระทรวงการคลังในฐานะผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. ยินยอมที่จะใหสิทธิแกผูถือหนวยลงทุน
ประเภท ก. ในการไดรับเงินลงทุนคืนจนครบจํานวนตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุนกอน โดย
กระทรวงการคลังจะเปนผูรับผิดชอบในสวนตางที่เกิดขึ้น กลาวคือ กระทรวงการคลังจะไดรับคืนเงิน
ลงทุนไมเต็มจํานวนเพียงฝายเดียวและเปนการไดรับตามจํานวนเงินที่เหลืออยูหลังจากจายคืนเงิน
ลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. ครบเต็มจํานวนแลว

20.3 สิทธิในการไดรับผลตอบแทนของผูถือหนวยลงทุนประเภท ข.
ผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. จะไดรับสวนแบงเงินปนผลภายหลังจากที่ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. ไดรับการ
จัดสรรเงินปนผลตามอัตราผลตอบแทนขั้นต่ําแลว จากการสละสิทธิในการไดรับคุมครองอัตราผลตอบแทน
ขั้นต่ําดังกลาว ทําใหผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. มีสิทธิจะไดรับสวนแบงเงินปนผลในสัดสวนที่สูงกวาใน
กรณีที่อัตราเงินปนผลจายของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง สูงขึ้นไปถึงระดับที่กําหนด
นอกจากนี้ ผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. จะไดรับเงินลงทุนคืนเมื่อเลิกโครงการ หลังจากผูถือหนวยลงทุน
ประเภท ก. ไดรับเงินลงทุนคืนตอหนวย เทากับมูลคาที่ตราไวตอหนวยลงทุน บวกดวยผลตอบแทนขั้นต่ํา
เฉลี่ยตลอดอายุโครงการที่คางรับ (ถามี) แลว
20.4 สิทธิในการโอนหนวยลงทุน
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิโอนหนวยลงทุนใหแกบุคคลอื่นได โดยแจงตอนายทะเบียนและปฏิบัติตามระเบียบ
และขั้นตอนที่นายทะเบียนกําหนด ทั้งนี้ ผูโอนจะเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนตามอัตราที่นาย
ทะเบียนกําหนด
ทั้งนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลในสมุดทะเบียน
ผูถือหนวยลงทุนแลว
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20.5 สิทธิในการซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดรอง
ในระยะเวลาไมเกิน 12 เดือน หลังจากที่ไดจดทะเบียนกองทรัพยสินของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง เปน
กองทุนรวม และหนวยลงทุนยังไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทจัดการอาจจะแตงตั้งใหมีผูสราง
สภาพคลองในตลาดรอง (Liquidity Provider และ/หรือ Market Maker) เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถซื้อ
ขายหนวยลงทุนได โดย ผูซื้อและผูขายจะรับผิดชอบคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนตามอัตราที่ผูสราง
สภาพคลองในตลาดรองกําหนด
เนื่องจากบริษัทจัดการจะทําการจดทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง เปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังนั้น ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนรวม
วายุภักษ หนึ่ง และสามารถโอนหนวยลงทุนไดตามเสรี โดยแจงนายทะเบียนและปฏิบัติตามระเบียบและ
ขั้นตอนที่นายทะเบียนหลักทรัพยกําหนด โดยผูซื้อและผูขายจะเสียคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนตาม
อัตราที่กําหนดโดยบริษัทหลักทรัพยที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพยที่ผูโอนหรือผูรับ
โอนหนวยลงทุนไดเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพยนั้น
ทั้งนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลในสมุดทะเบียน
ผูถือหนวยลงทุนแลว
20.6 สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีจัดการกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการ
แกไขเพิ่มเติมโครงการและขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการตอเมื่อไดรับมติจากผูถือหนวย
ลงทุนโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งสิ้นของโครงการ ณ วันปดสมุดทะเบียนตามที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้
เปนไปภายใตขอ 21 “การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือการแกไขวิธีการจัดการกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง”
20.7 สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนเมื่อโครงการสิ้นสุดลง โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปนผูชําระบัญชี โดยจะไดดําเนินการใหมีการจําหนายทรัพยสิน
ของโครงการ ชําระภาระหนี้สิน และแจกจายเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 24 “การ
ชําระบัญชีกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง และการคืนเงินลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”
20.8 สิทธิในการลงมติเพื่อแตงตั้งหรือถอดถอนบริษัทจัดการ
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อแตงตั้งหรือถอดถอนบริษัทจัดการ ซึ่งสามารถกระทําได 2 วิธี ดังนี้
(1)

โดยมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินสามในสี่ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งสิ้นของโครงการ ณ วันปดสมุดทะเบียน หรือ

(2)

โดยมติของผูถือหนวยลงทุนประเภท ข.
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20.9 สิทธิประโยชนอื่น ๆ
20.9.1 สิทธิในการไดรับประโยชนตางๆ ที่กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง จัดไวใหสําหรับผูถือหนวย
ลงทุน
ในอนาคต เมื่อไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว บริษัทจัดการอาจ
จัดหาสิทธิประโยชนตางๆ ใหผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง เพิ่มเติม โดยผูถือ
หนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับประโยชนนี้อยางเทาเทียมกันทุกราย ทั้งนี้ บริษัทจัดการถือวาไดรับมติ
จากผูถือหนวยลงทุนแลว อยางไรก็ตาม สิทธิประโยชนตางๆ เหลานี้มิไดชวยใหระดับความเสี่ยง
และผลตอบแทนจากการลงทุนของผูถือหนวยลงทุนเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง
อนึ่ง เนื่องจากบริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการจัดหาสิทธิประโยชนตางๆ เอง บริษัท
จัดการจึงขอสงวนสิทธิในการแกไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหสิทธิประโยชน
ตางๆ ในอนาคตได โดยจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบกอน
20.9.2 สิทธิในการจํานําหนวยลงทุน
ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง สามารถนําหนวยลงทุนไปจํานําไดตามกฎหมาย
แตทั้งนี้นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนการจํานําใหแกผูรับจํานําที่เปนสถาบันการเงินเทานั้น
20.9.3 สิทธิในการเปลี่ยนแปลงขอมูลของผูถือหนวยลงทุน
ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะแจงแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลที่ไดแจงไวเมื่อเปดบัญชีผูถือหนวย
ลงทุนหรือเมื่อเปดบัญชีกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ตองกรอกใบคําขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล และ
ยื่น ใหแ กบ ริษั ท จั ดการหรือ นายทะเบี ยนเพื่อ แก ไ ขขอ มูล โดยผูถือ หนวยลงทุน ตอ งยื่น เอกสาร
ประกอบ (ถามี) เพื่อใหนายทะเบียนดําเนินการแกไขขอมูลในบัญชีผูถือหนวยลงทุนหรือบัญชี
กองทุนตอไป โดยผูถือหนวยลงทุนตองรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
ใบคําขอเปลี่ยนแปลงขอมูล
21.

การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือการแกไขวิธีการจัดการกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง
21.1 การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือการแกไขวิธีการจัดการ ยกเวนในกรณีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการการ
ลงทุน ผูดูแลผลประโยชน หรือบริษัทจัดการ หากมิไดกระทําตามมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน
ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดของโครงการ
จัดการกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง จะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในกรณีที่มติดังกลาวเกี่ยวของกับสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในขอ 15 และคาธรรมเนียมในขอ 16 ของ
บริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบียนหนวยลงทุน หรือผูอื่นที่ใหบริการแกกองทุน จะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากบริษัท จัดการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบียนหนวยลงทุน หรือ ผูอื่น ที่ใ หบริการแก
กองทุน แลวแตกรณี ในการดําเนินการตามมตินั้น ๆ หรือขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ในการดําเนินการดวย
ทั้งนี้ การดําเนินการตามมติความเห็นชอบของผูถือหนวยลงทุนจะตองไมขัดตอประกาศหรือกฎหมายตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ
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21.2 ในการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแกไขวิธีจัดการ หากมิไดกระทําตามมติโดยเสียงขางมาก
ของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม จะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
ในกรณีที่การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ไดกระทําตามมติของผูถือ
หนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดมีมติแกไข และแจง
การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการหรือวิธีจัดการไปยังผูถือหนวยลงทุนทุกราย และจะประกาศในหนังสือพิมพ
รายวันอยางนอย 1 ฉบับ ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือวันที่ไดมีมติใหแกไขเพิ่มเติมแลวแตกรณี
นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทจัดการจะดําเนินการจดทะเบียนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย ในกรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการหรือการแกไขวิธีการจัดการกองทุนรวมวายุภักษ
หนึ่ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยทราบ
ภายใน 10 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให
แกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ หรือวันที่ไดมีมติใหแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการ แลวแต
กรณี
22.

ตลาดรองของหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะนําหนวยลงทุนไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ภายใน 3 ป หลังจากที่
ไดจดทะเบียนกองทรัพยสินของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง เปนกองทุนรวม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางสภาพคลอง
ใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ตองการซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน กอนที่จะเริ่มมีการซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพย อยางไรก็ตาม ใน
ระยะเวลาไมเกิน 12 เดือน หลังจากที่ไดจดทะเบียนกองทรัพยสินของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง เปนกองทุนรวม
และหนวยลงทุนยังไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทจัดการอาจจะจัดใหมีผูสรางสภาพคลองในตลาดรอง
(Liquidity Provider และ/หรือ Market Maker) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการซื้อขายหนวยลงทุนระหวางผูถือ
หนวยลงทุนอันเปนทางการคาปกติในตลาดรองการซื้อขายหนวยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน กอนที่จะเริ่มมีการซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดรอง
ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการมีการนําหนวยลงทุนเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย จะแจงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

23.

การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง
การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง และการชําระบัญชีของกองทุน จะเกิดไดในกรณีดังตอไปนี้
23.1 เมื่อครบอายุโครงการ 10 ป
23.2 เมื่อจํานวนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ลดลงเหลือนอยกวา 10 ราย
23.3 เมื่อไดรับความเห็นชอบตามมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกัน
เกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง
และไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนประเภท ข.

87
23.4 เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัท จัดการเลิกกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ในกรณีที่บริษัท
จัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง หรือไม
ปฏิบัติตามหนาที่ของตน
24.

การชํ าระบั ญ ชีข องกองทุน รวมวายุ ภัก ษ หนึ่ง และการคื น เงิน ลงทุน ใหแก ผูถือหนว ยลงทุน เมื่อ เลิ ก
โครงการ
24.1 การชําระบัญชีของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง
การดําเนินการเมื่อเลิกโครงการ บริษัทจัดการจะดําเนินการแลวแตกรณีดังตอไปนี้ เวนแตคณะกรรมการ
ก.ล.ต. จะแกไขเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
(1)

แจงเปนหนังสือใหผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย
ลงทะเบียน รวมทั้งแจงเปนหนังสือใหผูดูแลผลประโยชนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ดว ย กอ นวัน เลิกกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง เปนเวลาไมนอยกวา 5 วัน ทําการ เวนแตสํา นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปนอยางอื่น

(2)

จําหนายทรัพยสินของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง เพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแส
รายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย และตั๋วสัญญาใชเงินที่มีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม
ใหเสร็จสิ้นกอนวันเลิกกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควร

บริษัทจัดการจะจัดใหมีการชําระบัญชี โดยจะแตงตั้งผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความ
เห็นชอบเพื่อทําหนาที่รวบรวมและแจกจายทรัพยสินที่คงเหลือจากการชําระหนี้สินของกองทุนรวมวายุภักษ
หนึ่ง ใหแกผูถือหนวยลงทุน รวมทั้งทําการอยางอื่นตามแตจําเปนเพื่อชําระบัญชีกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง
ใหเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด สําหรับ
คาใชจายและเงินคาตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง จะหักจายจากทรัพยสินของ
กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง และผูชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามหลักฐานที่
ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื่อไดชําระบัญชีเสร็จเรียบรอยแลวผูชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง กับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง แลว หาก
ปรากฏวา ยัง มีท รัพยสินคงคางอยูใ หผูชํ าระบัญ ชีจัดการโอนทรัพ ยสินดัง กลาวใหตกเปนกรรมสิท ธิ์ข อง
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
24.2 การคืนเงินลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ
เมื่อเลิกโครงการกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงินลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน
ดังนี้
(1)

ในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง สูงกวามูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน ผูถือ
หนวยลงทุนประเภท ก. และ ผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. จะไดรับเงินลงทุนคืนเทากับมูลคาหนวย
ลงทุนแตละประเภท ณ สิ้นวันทําการสุดทายเมื่อครบอายุโครงการ คูณดวยจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือ
หนวยลงทุนแตละประเภทถืออยู
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(2)

25.

ในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ต่ํากวามูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน ผู
ถือหนวยลงทุนประเภท ก. จะไดรับเงินลงทุนคืนตอหนวยเทากับมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุนกอน
หลังจากนั้นจึงจะนําเงินสวนที่เหลือจากการจายคืนเงินลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. มาเฉลี่ย
คืนใหแกผูถือหนวยลงทุนประเภท ข.

อื่นๆ
25.1 ความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflicts of Interest)
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนรายใด หรือบริษัทในกลุม หรือบริษัทในเครือ หรือพนักงานหรือเจาหนาที่ หรือ
ลูกจางของผูถือหนวยลงทุน หรือบริษัท ที่กลาวถึงขางตน ที่มีสวนในการชวยบริหารจัดการกองทุนรวม
วายุภักษ หนึ่ง โดยตรง โดยเปนคณะกรรมการการลงทุน หรือที่ปรึกษาอื่นใดที่เกี่ยวของกับการลงทุนราย
หลักทรัพย เกิดกรณีความขัดแยงทางผลประโยชน บุคคลเหลานั้นจะตองดําเนินการแกไขหรือชี้แจงให
ชัดเจนในเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชน ตามที่คณะกรรมการการลงทุนมีมติใหดําเนินการ
25.2 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอสิทธิประโยชนของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง จากการที่บริษัทจัดการ
สามารถมอบหมายใหคณะกรรมการการลงทุน มีสิทธิที่จะแตงตั้งผูแทนของกระทรวงการคลังเขา
ไปเป น กรรมการบริ ห าร และ/หรื อ กรรมการ และ/หรื อ ที่ ป รึ ก ษาของบริ ษั ท หรื อ องค ก รที่
กระทรวงการคลังเคยถือหุนอยูเดิม
กรณี เ ป น บริษั ท หรื อ องคก รที่ ก ระทรวงการคลัง เคยถื อ หุ น อยู เ ดิ ม บริ ษั ท จั ด การสามารถมอบหมายให
คณะกรรมการการลงทุนมีสิทธิที่จะแตงตั้งผูแทนของกระทรวงการคลังเขาไปเปนกรรมการบริหาร และ/หรือ
กรรมการ และ/หรือ ที่ปรึกษาของบริษัทหรือองคกรนั้น ๆ ทั้งนี้ การมอบหมายการใชสิทธิดังกลาวอาจมี
ผลกระทบต อ สิ ท ธิ ป ระโยชน ข องกองทุ น รวมวายุ ภั ก ษ หนึ่ ง เนื่ อ งจากการใช สิ ท ธิ อ อกเสี ย งของ
กระทรวงการคลังในฐานะผูแทนของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง ยอมคํานึงถึงนโยบายของรัฐบาลเปนสําคัญ
นอกเหนือจากผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งอาจจะสงผลใหผูถือหนวยลงทุนไมไดรับผลประโยชน
สูงสุด
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ภาคผนวก 1: ตัวอยางการจัดสรรผลตอบแทนใหแกผูถือหนวยลงทุน
2,100 ผูถือหนวย ก.
2,100

15,000

12,000

อัตราผลตอบแทน

อัตราเงินปนผลจาย

3,000

4,000

ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 3

3,000
สํารองเงินปนผล

2,900

ขั้นที่ 4

0

100%

ผูถือหนวย ข.

0%

2,100 ผูถือหนวย ก.

70%

900

ผูถือหนวย ข.

30%

1,400

ผูถือหนวย ก.

35%

2,600 ผูถือหนวย ข.

65%

140

ผูถือหนวย ก.

5%

ผูถือหนวย ข.

95%

2,760

จากภาพตัวอยางขางตน กําหนดใหอัตราผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง เทากับรอยละ 15 ของเงินลงทุน
เริ่มตนของโครงการ ซึ่งเทากับ 15,000 ลานบาท ซึ่งอัตราผลตอบแทนดังกลาวจะสามารถจัดสรรใหผูถือหนวยลงทุน
ประเภท ก. และประเภท ข. ไดดังตอไปนี้
1. ในกรณีที่กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง จะตองสํารองเงินเพื่อจายผลตอบแทนขั้นต่ําใหแกผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. ซึ่ง
จากตัวอยาง กําหนดวาจํานวนเงินที่จะตองสํารองไวเทากับ 3,000 ลานบาท ดังนั้น กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง จะทํา
การสํารองเงิน 3,000 ลานบาท ไว กอนที่จะประกาศจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน
(หมายเหตุ: หากในปใดการสํารองเงินเพื่อจายผลตอบแทนขั้นต่ําใหแกผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. จะทําใหกองทุน
รวมไมสามารถจายผลตอบแทนขั้นต่ําใหแกผูถือหนวยลงทุนประเภท ก.ได กองทุนรวมจะไมทําการสํารองเงินในปนั้น)
2. หลังจากสํารองเงินเพื่อจายผลตอบแทนขั้นต่ําใหแกผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. จํานวน 3,000 ลานบาท แลว จะมีการ
ประกาศเงินปนผลที่จะจายใหผูถือหนวยลงทุน ซึ่งตามตัวอยางเทากับ 12,000 ลานบาท
3. เงินปนผลที่ประกาศจาย 12,000 ลานบาท จะถูกนํามาแบงใหผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. และประเภท ข. ตาม
สัดสวนที่ไดกําหนดไว
ขั้นที่ 1 : กองทุนรวมวายุภักษ หนึ่ง จะจายผลตอบแทนขั้นต่ําใหแกผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. เทากับ 2,100 ลาน
บาท (ซึ่งเทากับรอยละ 3 ของเงินลงทุนของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก.) โดยผูถือหนวยลงทุนประเภท ข.
จะไมไดรับผลตอบแทนในขั้นนี้เลย
ขั้นที่ 2 หลังจากจายผลตอบแทนขั้นต่ําใหผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. แลว จะนําสวนที่เกินมาจัดสรรระหวางผูถือ
หนวยลงทุนประเภท ก. และ ข. โดยจํานวนเงินที่จะนํามาจัดสรรในขั้นที่ 2 เทากับ 3,000 ลานบาท โดย
จํานวนเงิน 3,000 ลานบาทนี้ จะถูกนํามาจัดสรรใหผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. เทากับ 2,100 ลานบาท
(70% คูณ 3,000 ลานบาท) และใหผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. เทากับ 900 ลานบาท (30% คูณ 3,000
ลานบาท)
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ขั้นที่ 3 จํานวนเงินที่จะนํามาจัดสรรในขั้นที่ 3 เทากับ 4,000 ลานบาท โดยจํานวนเงิน 4,000 ลานบาทนี้ จะถูก
นํามาจัดสรรใหผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. เทากับ 1,400 ลานบาท (35% คูณ 4,000 ลานบาท) และใหผู
ถือหนวยลงทุนประเภท ข. เทากับ 2,600 ลานบาท (65% คูณ 4,000 ลานบาท)
ขั้นที่ 4 เงินที่เหลือจากการจัดสรรในขั้นที่ 1 – 3 จะถูกนํามาจัดสรรในขั้นที่ 4 โดยจากตัวอยาง จะมีเงินที่สามารถ
นํามาจัดสรรไดเทากับ 2,900 ลานบาท (12,000 – 2,100 – 3,000 – 4,000) โดยจํานวนเงิน 2,900 ลาน
บาทนี้ จะถูกนํามาจัดสรรใหผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. เทากับ 140 ลานบาท (5% คูณ 2,900 ลานบาท)
และใหผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. เทากับ 2,760 ลานบาท (95% คูณ 2,900 ลานบาท)
สรุปผลตอบแทนที่ผูถือหนวยลงทุนแตละประเภทจะไดรับ
ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก.

ไดรับเงินปนผลเทากับ 5,740 ลานบาท หรือเทากับ 0.82 บาทตอหนวย

ผูถือหนวยลงทุนประเภท ข.

ไดรับเงินปนผลเทากับ 6,260 ลานบาท หรือเทากับ 2.09 บาทตอหนวย

91

ภาคผนวก 2: ตัวอยางแสดงการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ระหวางอายุกองทุนของ
กองทุนรวม และแยกตามประเภทผูถือหนวยลงทุน
365
วัน

ปที่
0

ปที่
1
จายเงินปนผล วันที่ 400
ให ก. 2,100 ลานบาท

วันที่
15
1.

366
วัน

ปที่
2

การคํานวณ NAV ณ วันที่ 15
1.1

คํานวณ NAV ตามเกณฑปกติ ได NAV กอนปรับปรุงการใชสิทธิขายหรือซื้อกองทรัพยสิน เทากับ 115,000
ลานบาท แบงเปนกองทรัพยสินที่ซื้อจากกระทรวงการคลัง เทากับ 85,000 ลานบาท และเปนกองทรัพยสิน
อื่น เทากับ 30,000 ลานบาท

1.2

พิจารณาถึงการใชสิทธิขาย (Put Option) โดยนํา NAV กอนปรับปรุงการใชสิทธิขายหรือซื้อกองทรัพยสิน มา
เปรียบเทียบกับ 70,000 * (1.03)(15/365) = 70,085.08 ลานบาท จะพบวา NAV กอนปรับปรุงการใชสิทธิขาย
หรือซื้อกองทรัพยสิน สูงกวา ดังนั้น ไมตองปรับปรุงการใชสิทธิขายในการคํานวณ NAV

1.3

พิจารณาถึงการใชสิทธิซื้อ (Call Option) โดยนํามูลคาของกองทรัพยสินหลังหักคาใชจายในการดําเนินงาน
ของกองทุนรวมตามที่ระบุไวในหนังสือ ชี้ชวน ซึ่งในกรณีนี้เทากับ 85,000 ลานบาท มาเปรียบเทียบกับ
70,000 * (1.03)10 = 94,074.15 ลา นบาท จะพบวา มูลคา ของกองทรัพ ยสิน หลั ง หักคา ใชจา ยในการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนต่ํากวา ดังนั้น ไมตองปรับปรุงการใชสิทธิซื้อในการ
คํานวณ NAV

1.4

นํา NAV รวมซึ่งเทากับ 115,000 ลานบาท มาหักดวย 70,085.08 ลานบาท และ 30,000 ลานบาท จะได
เปน NAV สวนเกินเทากับ 14,914.92 ลานบาท แลวใหนํา NAV สวนเกินมาจัดสรรดังนี้
อัตราการจาย NAV สวนเกิน
(รอยละของมูลคาที่ตราไว
ของหนวยลงทุน)
ขั้นที่ 1 : 3,000 ลานบาท

ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก.

ผูถือหนวยลงทุนประเภท ข.

2,100 ลานบาท (0.7*3,000)

900 ลานบาท (0.3*3,000)

ขั้นที่ 2 : 4,000 ลานบาท

1,400 ลานบาท (0.35*4,000)

2,600 ลานบาท (0.65*4,000)

395.75 ลานบาท
(0.05*7,914.92)

7,519.17 ลานบาท
(0.95*7,914.92)

3,895.75 ลานบาท

11,019.17 ลานบาท

ขั้นที่ 3 : 7,914.92 ลานบาท
รวม

สวนแบง NAV สวนเกิน
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1.5

NAV รวมของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. คือผลรวมของ 70,085.08 ลานบาท บวกดวย 3,895.75 ลานบาท
จะไดเทากับ 73,980.83 ลานบาท และเมื่อหารดวย 7,000 ลานหนวย จะไดเปน NAV ตอหนวยของผูถือ
หนวยลงทุนประเภท ก. เทากับ 10.57 บาทตอหนวย

1.6

NAV รวมของผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. คือผลรวมของ 30,000 ลานบาท บวกดวย 11,019.17 ลานบาท
จะไดเทากับ 41,019.17 ลานบาท และเมื่อหารดวย 3,000 ลานหนวย จะไดเปน NAV ตอหนวยของผูถือ
หนวยลงทุนประเภท ก. เทากับ 13.67 บาทตอหนวย

2. การคํานวณ NAV ณ วันที่ 400
กรณีที่ 1: ไมมีการใชทั้ง Put Option และ Call Option
(1)

คํานวณ NAV ตามเกณฑปกติ ได NAV กอนปรับปรุงการใชสิทธิขายหรือซื้อกองทรัพยสิน เทากับ 115,000
ลานบาท แบงเปนกองทรัพยสินที่ซื้อจากกระทรวงการคลัง เทากับ 85,000 ลานบาท และเปนกองทรัพยสิน
อื่น เทากับ 30,000 ลานบาท

(2)

พิจารณาถึงการใชสิทธิขาย (Put Option) โดยนํา NAV กอนปรับปรุงการใชสิทธิขายหรือซื้อกองทรัพยสิน มา
เปรียบเทียบกับ 70,000 * (1.03)(1+(35/366)) – 2,100 * (1.03)(35/366) = 70,198.15 ลานบาท จะพบวา NAV
กอนปรับปรุงการใชสิท ธิขายหรือซื้อกองทรั พ ยสิน สูง กวา ดัง นั้น ไมตองปรับปรุ งการใชสิทธิข ายในการ
คํานวณ NAV

(3)

พิจารณาถึงการใชสิทธิซื้อ (Call Option) โดยนํามูลคาของกองทรัพยสินหลังหักคาใชจายในการดําเนินงาน
ของกองทุนรวมตามที่ระบุไวในหนังสือ ชี้ชวน ซึ่งในกรณีนี้เทากับ 85,000 ลานบาท มาเปรียบเทียบกับ
70,000 * (1.03)10 = 94,074.15 ลา นบาท จะพบวา มูลคา ของกองทรัพ ยสิน หลั ง หักคา ใชจา ยในการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน ต่ํากวา ดังนั้น ไมตองปรับปรุงการใชสิทธิซื้อในการ
คํานวณ NAV

(4)

นํา NAV รวมซึ่งเทากับ 115,000 ลานบาท มาหักดวย 70,198.15 ลานบาท และ 30,000 ลานบาท จะได
เปน NAV สวนเกินเทากับ 14,801.85 ลานบาท แลวใหนํา NAV สวนเกินมาจัดสรรดังนี้
อัตราการจาย NAV สวนเกิน
(รอยละของมูลคาที่ตราไว
ของหนวยลงทุน)
ขั้นที่ 1 : 3,000 ลานบาท

ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก.

ผูถือหนวยลงทุนประเภท ข.

2,100 ลานบาท (0.7*3,000)

900 ลานบาท (0.3*3,000)

ขั้นที่ 2 : 4,000 ลานบาท

1,400 ลานบาท (0.35*4,000)

2,600 ลานบาท (0.65*4,000)

390.09 ลานบาท
(0.05*7,801.85)

7,411.76 ลานบาท
(0.95*7,801.85)

3,890.09 ลานบาท

10,911.76 ลานบาท

ขั้นที่ 3 : 7,801.85 ลานบาท
รวม

สวนแบง NAV สวนเกิน
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(5)

NAV รวมของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. คือผลรวมของ 70,198.15 ลานบาท บวกดวย 3,890.09 ลานบาท
จะไดเทากับ 74,088.24 ลานบาท และเมื่อหารดวย 7,000 ลานหนวย จะไดเปน NAV ตอหนวยของผูถือ
หนวยลงทุนประเภท ก. เทากับ 10.58 บาทตอหนวย

(6)

NAV รวมของผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. คือผลรวมของ 30,000 ลานบาท บวกดวย 10,911.76 ลานบาท
จะไดเทากับ 40,911.76 ลานบาท และเมื่อหารดวย 3,000 ลานหนวย จะไดเปน NAV ตอหนวยของผูถือ
หนวยลงทุนประเภท ก. เทากับ 13.64 บาทตอหนวย

กรณีที่ 2: มีการใช Put Option
(1)

คํานวณ NAV ตามเกณฑปกติ ได NAV กอนปรับปรุงการใชสิทธิขายหรือซื้อกองทรัพยสิน เทากับ 65,000
ลานบาท แบงเปนกองทรัพยสินที่ซื้อจากกระทรวงการคลัง เทา กับ 48,043.48 ล านบาท และเปน กอง
ทรัพยสินอื่น เทากับ 16,956.52 ลานบาท

(2)

พิจารณาถึงการใชสิทธิขาย (Put Option) โดยนํา NAV กอนปรับปรุงการใชสิทธิขายหรือซื้อกองทรัพยสิน มา
เปรียบเทียบกับ 70,000 * (1.03)(1+(35/366)) – 2,100 * (1.03)(35/366) = 70,198.15 ลานบาท จะพบวา
NAV กอนปรับปรุงการใชสิทธิขายหรือซื้อกองทรัพยสินต่ํากวา ดังนั้น ใหคํานวณ NAV เสมือนมีการใชสิทธิ
ขาย จะได NAV หลังปรับปรุงการใชสิทธิขายหรือซื้อกองทรัพยสิน เทากับ 70,198.15 + 16,956.52 =
87,154.67 ลานบาท

(3)

พิจารณาถึงการใชสิทธิซื้อ (Call Option) โดยนํามูลคาของกองทรัพยสินหลังหักคาใชจายในการดําเนินงาน
ของกองทุนรวมตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน ซึ่งในกรณีนี้เทากับ 48,043.48 ลานบาท มาเปรียบเทียบกับ
70,000 * (1.03)10 = 94,074.15 ลานบาท จะพบวา มูลคาของกองทรัพยสินหลังหักคาใชจายในการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน ต่ํากวา ดังนั้น ไมตองปรับปรุงการใชสิทธิซื้อในการ
คํานวณ NAV

(4)

นํา NAV หลังปรับปรุงการใชสิทธิขายหรือซื้อกองทรัพยสิน ซึ่งเทากับ 87,154.67 ลานบาท มาจัดสรรดังนี้

(5)

NAV รวมของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. คือ 70,198.15 ลานบาท และเมื่อหารดวย 7,000 ลานหนวย จะ
ไดเปน NAV ตอหนวยของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. เทากับ 10.03 บาทตอหนวย

(6)

NAV รวมของผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. คือผลรวมของ 16,956.52 ลานบาท และเมื่อหารดวย 3,000 ลาน
หนวย จะไดเปน NAV ตอหนวยของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. เทากับ 5.65 บาทตอหนวย

กรณีที่ 3: มีการใช Call Option
(1)

คํานวณ NAV ตามเกณฑปกติ ได NAV กอนปรับปรุงการใชสิทธิขายหรือซื้อกองทรัพยสิน เทากับ 140,000
ลานบาท แบงเปนกองทรัพยสินที่ซื้อจากกระทรวงการคลัง เทากับ 103,478.26 ลานบาท และเปนกอง
ทรัพยสินอื่น เทากับ 36,521.74 ลานบาท

(2)

พิจารณาถึงการใชสิทธิขาย (Put Option) โดยนํา NAV กอนปรับปรุงการใชสิทธิขายหรือซื้อกองทรัพยสิน มา
เปรียบเทียบกับ 70,000 * (1.03)(1+(35/366)) – 2,100 * (1.03)(35/366) = 70,198.15 ลานบาท จะพบวา
NAV กอนปรับปรุงการใชสิทธิขายหรือซื้อกองทรัพยสินสูงกวา ดังนั้น ไมตองปรับปรุงการใชสิทธิขายในการ
คํานวณ NAV
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(3)

พิจารณาถึงการใชสิทธิซื้อ (Call Option) โดยนํามูลคาของกองทรัพยสินหลังหักคาใชจายในการดําเนินงาน
ของกองทุนรวมตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน ซึ่งในกรณีนี้เทากับ 103,478.26 ลานบาท มาเปรียบเทียบกับ
70,000 * (1.03)10 = 94,074.15 ลานบาท จะพบวา มูลคาของกองทรัพยสินหลังหักคาใชจายในการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน สูงกวา ดังนั้น ใหคํานวณ NAV เสมือนมีการใชสิทธิ
ซื้อ จะได NAV หลัง ปรั บ ปรุ ง การใชสิท ธิข ายหรือ ซื้อ กองทรัพ ยสิน เทา กับ 94,074.15 + 36,521.74 =
130,595.89 ลานบาท

(4)

นํา NAV หลังปรับปรุงการใชสิทธิขายหรือซื้อกองทรัพยสิน ซึ่งเทากับ 130,595.89 ลานบาท มาหักดวย
70,198.15 ลานบาท และ 30,000 ลานบาท จะไดเปน NAV สวนเกินเทากับ 30,397.74 ลานบาท แลวให
นํา NAV สวนเกินมาจัดสรรดังนี้
อัตราการจาย NAV สวนเกิน
(รอยละของมูลคาที่ตราไว
ของหนวยลงทุน)
ขั้นที่ 1 : 3,000 ลานบาท
ขั้นที่ 2 : 4,000 ลานบาท
ขั้นที่ 3 : 23,397.74 ลานบาท
รวม

สวนแบง NAV สวนเกิน
ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก.

ผูถือหนวยลงทุนประเภท ข.

2,100 ลานบาท (0.7*3,000)
1,400 ลานบาท (0.35*4,000)
1,169.89 ลานบาท
(0.05*23,397.74)
4,669.89 ลานบาท

900 ลานบาท (0.3*3,000)
2,600 ลานบาท (0.65*4,000)
22,227.85 ลานบาท
(0.95*23,397.74)
25,727.85 ลานบาท

(5)

NAV รวมของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. คือผลรวมของ 70,198.15 ลานบาท บวกดวย 4,669.89 ลานบาท
จะไดเทากับ 74,868.04 ลานบาท และเมื่อหารดวย 7,000 ลานหนวย จะไดเปน NAV ตอหนวยของผูถือ
หนวยลงทุนประเภท ก. เทากับ 10.70 บาทตอหนวย

(6)

NAV รวมของผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. คือผลรวมของ 30,000 ลานบาท บวกดวย 25,727.85 ลานบาท
จะไดเทากับ 55,727.85 ลานบาท และเมื่อหารดวย 3,000 ลานหนวย จะไดเปน NAV ตอหนวยของผูถือ
หนวยลงทุนประเภท ก. เทากับ 18.58 บาทตอหนวย

กรณีที่ 4: ไมมีการใชทั้ง Put Option และ Call Option แตไมมี NAV สวนเกิน
(1)

คํานวณ NAV ตามเกณฑปกติ ได NAV กอนปรับปรุงการใชสิทธิขายหรือซื้อกองทรัพยสิน เทากับ 94,000
ลานบาท แบงเปนกองทรัพยสินที่ซื้อจากกระทรวงการคลัง เทา กับ 69,478.26 ลานบาท และเปน กอง
ทรัพยสินอื่น เทากับ 24,521.74 ลานบาท

(2)

พิจารณาถึงการใชสิทธิขาย (Put Option) โดยนํา NAV กอนปรับปรุงการใชสิทธิขายหรือซื้อกองทรัพยสิน มา
เปรียบเทียบกับ 70,000 * (1.03)(1+(35/366)) – 2,100 * (1.03)(35/366) = 70,198.15 ลานบาท จะพบวา
NAV กอนปรับปรุงการใชสิทธิขายหรือซื้อกองทรัพยสินสูงกวา ดังนั้น ไมตองปรับปรุงการใชสิทธิขายในการ
คํานวณ NAV
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พิจารณาถึงการใชสิทธิซื้อ (Call Option) โดยนํามูลคาของกองทรัพยสินหลังหักคาใชจายในการดําเนินงาน
ของกองทุนรวมตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน ซึ่งในกรณีนี้เทากับ 69,478.26 ลานบาท มาเปรียบเทียบกับ
70,000 * (1.03)10 = 94,074.15 ลานบาท จะพบวา มูลคาของกองทรัพยสินหลังหักคาใชจายในการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน ต่ํากวา ดังนั้น ไมตองปรับปรุงการใชสิทธิซื้อในการ
คํานวณ NAV

(4)

นํา NAV รวม ซึ่งเทากับ 94,000 ลานบาท มาจัดสรรดังนี้

(5)

NAV รวมของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. คือ 70,198.15 ลานบาท และเมื่อหารดวย 7,000 ลานหนวย จะ
ไดเปน NAV ตอหนวยของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. เทากับ 10.03 บาทตอหนวย

(6)

NAV รวมของผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. คือผลรวมของ 23,801.85 ลานบาท และเมื่อหารดวย 3,000 ลาน
หนวย จะไดเปน NAV ตอหนวยของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. เทากับ 7.93 บาทตอหนวย
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ภาคผนวก 3: ตั ว อย า งการคํ า นวณมู ล ค า ทรั พ ย สิ น สุ ท ธิ ข องกองทุ น ในป ที่ 10 เมื่ อ ครบอายุ
โครงการ
ตัวอยางที่ 1 : กรณีที่กองทุนใชสิทธิในการขายกองทรัพยสิน (Put Option) ใหกับกระทรวงการคลัง ภายใต
เงื่อนไขที่อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอปตลอดอายุโครงการ (IRR) ของผูถือหนวยลงทุนประเภท
ก. ต่ํากวารอยละ 3
สมมติฐาน
1. อัตราเงินปนผลที่ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. ไดรับตลอดอายุโครงการ 10 ป มีรายละเอียดดังนี้
ปที่ 1

ปที่ 2

ปที่ 3

ปที่ 4

ปที่ 5

ปที่ 6

ปที่ 7

ปที่ 8

ปที่ 9

ปที่ 10

3.0%

3.0%

3.0%

3.0%

3.0%

3.0%

2.5%

2.0%

1.5%

3.0%

2. มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวม ณ วันใชสิทธิ เทากับ 92,000 ลานบาท แบงเปนกองทรัพยสินที่ซื้อจาก
กระทรวงการคลัง เทากับ 68,000 ลานบาท และเปนกองทรัพยสินอื่น เทากับ 24,000 ลานบาท
วิธีการตรวจสอบเงื่อนไขการใชสิทธิ
1. มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวม นอยกวา 70,000 ลานบาท หรือไม
มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) เทากับ 92,000 ลานบาท ซึ่งมากกวา 70,000 ลานบาท ดังนั้นไมเกิดการใชสิทธิ
2. อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอปตลอดอายุโครงการ (IRR) ของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. ต่ํากวารอยละ 3 หรือไม
กอนการใชสิทธิ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอปตลอดอายุโครงการ (IRR) ของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. เทากับ รอย
ละ 2.72 ซึ่งนอยกวา รอยละ 3 ดังนั้นเกิดการใชสิทธิ
วิธีการคํานวณราคาใชสิทธิ
94,074 ลานบาท
มูลคาในอนาคต ณ วันสิ้นสุดอายุโครงการของ
ราคากองทรัพยสินเริ่มแรกที่ซ้อื จากกระทรวงการคลัง
21,868 ลานบาท
ผลรวมของมูลคาในอนาคต ณ วันสิ้นสุดอายุโครงการ
ของเงินปนผลของผุถือหนวยลงทุนประเภท ก ไดรับจริง
แตไมเกิน 3%
+ 10,000 ลานบาท
ผลรวมของมูลคาในอนาคต ณ วันสิ้นสุดอายุโครงการ
ของเงินที่ใชไปเพื่อใหไดมาซึ่งหลักทรัพยตามสิทธิ

-

70,000 ลานบาท
มูลคาเงินลงทุนเริ่มแรกของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก
( เทากับ 70,000 ลานบาท)
72,207 ลานบาท
มูลคา ณ วันสิ้นสุดอายุโครงการที่ทําใหผลตอบแทน
เฉลี่ยตลอดอายุโครงการของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก
เทากับ 3%

82,207 ลานบาท

ราคาใชสิทธิเบื้องตน
72,207 ลานบาท

มูลคาที่ต่ํากวา
72,207 ลานบาท

มูลคาที่สูงกวา
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วิธีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ
72,207 ลานบาท
96,207 ลานบาท

72,207 ลานบาท

มูลคาทรัพยสินสุทธิของ
ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก.

ราคาใชสิทธิ

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวมหลังปรับการใชสิทธิ

+

24,000 ลานบาท

24,000 ลานบาท

มูลคาทรัพยสินสุทธิของ
ผูถือหนวยลงทุนประเภท ข.

มูลคากองทรัพยสินอื่นที่ไมไดซื้อ
จากกระทรวงการคลัง

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมหลังปรับการใชสิทธิ เทากับ 96,207 ลานบาท โดยแบงตามประเภทผูถือหนวยลงทุนได
ดังนี้ คือ
1. มูลคาทรัพยสินสุทธิของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก เทากับ 72,207 ลานบาท คิดเปน 10.32 บาทตอหนวย
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิของผูถือหนวยลงทุนประเภท ข เทากับ 24,000 ลานบาท คิดเปน 8.00 บาทตอหนวย
ตัวอยางที่ 2 : กรณีที่กองทุนใชสิทธิในการขายกองทรัพยสิน (Put Option) ใหกับกระทรวงการคลัง ภายใต
เงื่อนไขมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมต่ํากวา 70,000 ลานบาท และอัตราผลตอบแทน
เฉลี่ยตอปตลอดอายุโครงการ (IRR) ของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. ต่ํากวารอยละ 3
สมมติฐาน
1. อัตราเงินปนผลที่ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. ไดรับตลอดอายุโครงการ 10 ป มีรายละเอียดดังนี้
ปที่ 1

ปที่ 2

ปที่ 3

ปที่ 4

ปที่ 5

ปที่ 6

ปที่ 7

ปที่ 8

ปที่ 9

ปที่ 10

3.0%

3.0%

3.0%

3.0%

3.0%

3.0%

3.0%

3.0%

3.0%

3.0%

2. มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวม ณ วันใชสิทธิ เทากับ 57,500 ลานบาท แบงเปนกองทรัพยสินที่ซื้อจาก
กระทรวงการคลัง เทากับ 42,500 ลานบาท และเปนกองทรัพยสินอื่น เทากับ 15,000 ลานบาท
วิธีการตรวจสอบเงื่อนไขการใชสิทธิ
1. มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวม นอยกวา 70,000 ลานบาท หรือไม
มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) เทากับ 42,500 ลานบาท ซึ่งนอยกวา 70,000 ลานบาท ดังนั้นเกิดการใชสิทธิ
2. อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอปตลอดอายุโครงการ (IRR) ของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. ต่ํากวารอยละ 3 หรือไม
กอนการใชสิทธิ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอปตลอดอายุโครงการ (IRR) ของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. เทากับ รอย
ละ 1.32 ดังนั้นเกิดการใชสิทธิ
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94,074 ลานบาท
มูลคาในอนาคต ณ วันสิ้นสุดอายุโครงการของ
ราคากองทรัพยสินเริ่มแรกที่ซ้อื จากกระทรวงการคลัง
24,074 ลานบาท
ผลรวมของมูลคาในอนาคต ณ วันสิ้นสุดอายุโครงการ
ของเงินปนผลของผุถือหนวยลงทุนประเภท ก ไดรับจริง
แตไมเกิน 3%
+ 10,000 ลานบาท
ผลรวมของมูลคาในอนาคต ณ วันสิ้นสุดอายุโครงการ
ของเงินที่ใชไปเพื่อใหไดมาซึ่งหลักทรัพยตามสิทธิ

-

80,000 ลานบาท

ราคาใชสิทธิเบื้องตน
70,000 ลานบาท

มูลคาที่ต่ํากวา

70,000 ลานบาท
มูลคาเงินลงทุนเริ่มแรกของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก
( เทากับ 70,000 ลานบาท)
70,000 ลานบาท
มูลคา ณ วันสิ้นสุดอายุโครงการที่ทําใหผลตอบแทน
เฉลี่ยตลอดอายุโครงการของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก
เทากับ 3%

70,000 ลานบาท

มูลคาที่สูงกวา

วิธีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ
70,000 ลานบาท
85,000 ลานบาท

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวมหลังปรับการใชสิทธิ

ราคาใชสิทธิ

+

15,000 ลานบาท

มูลคากองทรัพยสินอื่นที่ไมไดซื้อ
จากกระทรวงการคลัง

70,000 ลานบาท

มูลคาทรัพยสินสุทธิของ
ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก.
15,000 ลานบาท

มูลคาทรัพยสินสุทธิของ
ผูถือหนวยลงทุนประเภท ข.

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมหลังปรับการใชสิทธิ เทากับ 85,000 ลานบาท โดยแบงตามประเภทผูถือหนวยลงทุนได
ดังนี้ คือ
1. มูลคาทรัพยสินสุทธิของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. เทากับ 70,000 ลานบาท คิดเปน 10.00 บาทตอหนวย
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิของผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. เทากับ 15,000 ลานบาท คิดเปน 5.00 บาทตอหนวย
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ตัวอยางที่ 3 : กรณีที่กระทรวงการคลังใชสิทธิในการซื้อกองทรัพยสิน (Call Option)
สมมติฐาน
1. อัตราการจายเงินปนผลของกองทุนรวมเทากับรอยละ 5 ทุกป
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวม ณ วันใชสิทธิ เทากับ 172,500 ลานบาท แบงเปนกองทรัพยสินที่ซื้อจาก
กระทรวงการคลัง เทากับ 127,500 ลานบาท และเปนกองทรัพยสินอื่น เทากับ 45,000 ลานบาท
วิธีการคํานวณราคาใชสิทธิ
94,074 ลานบาท
มูลคาในอนาคต ณ วันสิ้นสุดอายุโครงการของ
ราคากองทรัพยสินเริ่มแรกที่ซ้อื จากกระทรวงการคลัง
+ 13,477 ลานบาท
ผลรวมของมูลคาในอนาคต ณ วันสิ้นสุดอายุโครงการ
ของเงินปนผลของผุถือหนวยลงทุนประเภท ข ไดรับจริง

117,551 ลานบาท

ราคาใชสิทธิ

+

10,000 ลานบาท
ผลรวมของมูลคาในอนาคต ณ วันสิ้นสุดอายุโครงการ
ของเงินที่ใชไปเพื่อใหไดมาซึ่งหลักทรัพยตามสิทธิ

วิธีการตรวจสอบเงื่อนไขการใชสิทธิ
มูลคาของกองทรัพยสินหลังหักคาใชจายในการดําเนินงาน สูงกวาหรือเทากับราคาใชสิทธิ
มูลคาของกองทรัพยสินหลังหักคาใชจายในการดําเนินงาน เทากับ 127,500 ลานบาท สูงกวาราคาใชสิทธิที่ 117,551
ลานบาท ดังนั้นเกิดการใชสิทธิ
วิธีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ
117,551 ลานบาท

76,278 ลานบาท

ราคาใชสิทธิ
162,551 ลานบาท

+
45,000 ลานบาท

มูลคากองทรัพยสินอื่นที่ไมไดซื้อ
จากกระทรวงการคลัง

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมหลัง
ปรับการใชสิทธิ

มูลคาทรัพยสินสุทธิของ
ผูถือหนวยลงทุนประเภท ก.
86,273 ลานบาท

มูลคาทรัพยสินสุทธิของ
ผูถือหนวยลงทุนประเภท ข.
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การจัดสรรมูลคาทรัพยสินสุทธิสวนที่เกินกวามูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุนทั้งหมด เทากับ

สวนแบงของผูถือหนวยลงทุน (ลานบาท)

ขั้นที่

มูลคาทรัพยสินสุทธิ
สวนเกิน (ลานบาท)

ประเภท ก.

ประเภท ข.

1

3,000

2,100

900

2

4,000

1,400

2,600

3

55,551

2,778

52,773

รวม

62,551

6,278

56,273

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมหลังปรับการใชสิทธิ เทากับ 162,551 ลานบาท โดยแบงตามประเภทผูถือหนวยลงทุน
ไดดังนี้ คือ
1. มูลคาทรัพยสินสุทธิของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. เทากับ 76,278 ลานบาท คิดเปน 10.90 บาทตอหนวย
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิของผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. เทากับ 86,273 ลานบาท คิดเปน 28.76 บาทตอหนวย
ตัวอยางที่ 4 : กรณีที่ไมเกิดการใชสิทธิในการขายกองทรัพยสิน (Put Option) และสิทธิในการซื้อกองทรัพยสิน
(Call Option) และมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนต่ํากวา 100,000 ลานบาท
สมมติฐาน
1. อัตราการจายเงินปนผลของกองทุนรวมตลอดอายุโครงการ 10 ป มีรายละเอียดดังนี้
ปที่ 1

ปที่ 2

ปที่ 3

ปที่ 4

ปที่ 5

ปที่ 6

ปที่ 7

ปที่ 8

ปที่ 9

ปที่ 10

3.0%

3.0%

3.0%

4.0%

4.0%

5.0%

5.0%

6.0%

6.0%

1.0%

2. มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวม ณ วันใชสิทธิ เทากับ 92,000 ลานบาท แบงเปนกองทรัพยสินที่ซื้อจาก
กระทรวงการคลัง เทากับ 68,000 ลานบาท และเปนกองทรัพยสินอื่น เทากับ 24,000 ลานบาท
วิธีการตรวจสอบเงื่อนไขการใชสิทธิการขายกองทรัพยสิน (Put Option)
1. มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของกองทุนรวม นอยกวา 70,000 ลานบาท หรือไม
มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) เทากับ 92,000 ลานบาท ซึ่งมากกวา 70,000 ลานบาท ดังนั้นไมเกิดการใชสิทธิ
2. อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอปตลอดอายุโครงการ (IRR) ของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. ต่ํากวารอยละ 3 หรือไม
กอนการใชสิทธิ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตอปตลอดอายุโครงการ (IRR) ของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. เทากับ รอย
ละ 4.34 ซึ่งมากกวา รอยละ 3 ดังนั้นไมเกิดการใชสิทธิ
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วิธีการตรวจสอบเงื่อนไขการใชสิทธิการซื้อกองทรัพยสิน (Call Option)
มูลคาของกองทรัพยสินหลังหักคาใชจายในการดําเนินงาน สูงกวาหรือเทากับราคาใชสิทธิ
มูลคาของกองทรัพยสินหลังหักคาใชจายในการดําเนินงาน เทากับ 92,000 ลานบาท ต่ํากวาราคาใชสิทธิที่ 113,075 ลาน
บาท ดังนั้นไมเกิดการใชสิทธิ
94 ,074 ลานบาท
มูลคาในอนาคต ณ วันสิ้นสุดอายุโ ครงการของ

+

9,001 ลานบาท
ผลรวมของมูลคาในอนาคต ณ วันสิ้นสุดอายุโครงการ
ของเงินปนผลของผุถือหนวยลงทุนประเภท ข ไดรับจริง

113,075 ลานบาท

ราคาใชสิทธิ

+ 10 ,00 0 ลานบาท
ผลรวมของมูลคาในอนาคต ณ วันสิ้นสุดอายุโครงการ
ของเงินที่ใชไปเพื่อใหไดมาซึ่งหลักทรัพยตามสิทธิ
วิธีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมเทากับ 92,000 ลานบาท โดยแบงตามประเภทผูถือหนวยลงทุนไดดังนี้ คือ
1. มูลคาทรัพยสินสุทธิของผูถือหนวยลงทุนประเภท ก. เทากับ 70,000 ลานบาท คิดเปน 10.00 บาทตอหนวย
2. มูลคาทรัพยสินสุทธิของผูถือหนวยลงทุนประเภท ข. เทากับ 22,000 ลานบาท คิดเปน 7.33 บาทตอหนวย

คูมือผูลงทุน
ขอมูลเกี่ยวกับสิทธิของทานผูลงทุน
1. ทานผูลงทุนมีสิทธิในการไดรับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแหงที่ไดมอบหมายใหนิติบุคคลเปนผูจัดจําหนายหนวยลงทุน
2. ทานผูลงทุนมีสิทธิในการไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยูของบริษัทจัดการ ผูจัดจําหนายหนวยลงทุน และตัวแทนจําหนาย
หนวยลงทุน รวมทั้งชื่อ ที่อยู และเลขประจําตัวของพนักงานผูทําหนาที่ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนของนิติบุคลดังกลาว
3. ทานผูลงทุนมีสิทธิในการไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับหนวยลงทุนที่ไดรับคําแนะนําเพื่อซื้อหนวยลงทุน
นั้น ตลอดจนไดรับทราบคําเตือนและคําอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหนวยลงทุน
4. ทานผูลงทุนมีสิทธิในการไดรับทราบขอเท็จจริงที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือตอการ
ตัดสินใจในการลงทุน
5. ทานผูลงทุนมีสิทธิในการไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน
6. ทานผูลงทุนมีสิทธิในการแสดงเจตนาวาไมตองการรับการติดตอในลักษณะที่เปนการขายโดยผูลงทุนมิไดรองขอ (cold calling)
7. ทานผูลงทุนที่มิใชผูลงทุนสถาบันมีสิทธิที่จะยกเลิกคําสั่งซื้อหนวยลงทุนหรือขายคืนหนวยลงทุนในกรณีที่เปนการขายโดยผู
ลงทุนมิไดรองขอ (cold calling) โดยบริษัทจัดการตองใหสิทธิทานผูลงทุนที่มิใชสถาบันในการถอนการแสดงเจตนาเพื่อซื้อ
หนวยลงทุนหรือในการขายคืนหนวยลงทุนไดภายในระยะเวลาดังตอไปนี้
(1) ในระหวางการขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมตอประชาชนครั้งแรก ผูลงทุนมีสิทธิยกเลิกคําสั่งซื้อหนวยลงทุนได
ภายในสองวันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ระบุในใบจองซื้อหนวยลงทุน โดยไมตองเสียคาธรรมเนียมการซื้อหนวย
ลงทุนหรือคาใชจายใดๆ
(2) การขายหนวยลงทุนของกองทุนเปดในชวงระยะเวลาหลังจากการขายหนวยลงทุนตอประชาชนครั้งแรก ผูลงทุนมีสิทธิ
ขายคืนหนวยลงทุนไดภายในสองวันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ระบุในใบสั่งซื้อหนวยลงทุน โดยไดรับคืนตามราคา
มู ล ค า ทรั พ ย สิ น สุ ท ธิ ณ วั น ทํ า การรั บ ซื้ อ คื น ในวั น ถั ด จากวั น แสดงเจตนาขายคื น หน ว ยลงทุ น และไม ต อ งเสี ย
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
หากทานผูลงทุนมีขอสงสัยประการใดเกี่ยวกับสิทธิดังกลาวขางตน หรือตองการใชสิทธิในการสอบถามขอมูลใดๆ ทานผูลงทุน
สามารถสอบถามพนักงานผูทําหนาที่ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ติดตอกับทาน หรือที่บริษัทจัดการ ดังตอไปนี้
1.
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท 0-2670-4999
2.
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท 0-2661-9000 ตอ 555 หรือ 0-2661-9090
วิธีการรับขอรองเรียนและสถานที่รับขอรองเรียน
ทานผูลงทุนสามารถสงขอรองเรียนหรือแสดงความคิดเห็นของทาน โดยโทรศัพท หรือสง E-mail มายังบุคคลดังตอไปนี้
บลจ. กรุงไทย
บล. ทรีนิตี้
บล. ไทยพาณิชย
บล. บีที
สํานักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต.

โทรศัพท
0-2670-4999
0-2670-9100
0-2263-3500
0-2657-9000
0-2252-3223

E-mail
webmaster@ktam.co.th
info-center@trinitythai.com
pinattha@scbs.com
Sansern@BTsecurities.com
complain@sec.or.th

โทรศัพท
บลจ. เอ็มเอฟซี
0-2661-9090
บล. กรุงศรีอยุธยา
0-2658-6767
บล. นครหลวงไทย
0-2624-8888
ธนาคารนครหลวงไทย 0-2208-5000

E-mail
mfc1@mfcfund.com
somkiat@ays.co.th
juthatups@scis.co.th
trustee@scib.co.th

ทั้งนี้ รายละเอียด ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของบุคคลดังกลาวขางตน เปนไปตามขอ 1 ขอ 8 และขอ 9 ของหนังสือชีช้ วนเสนอ
ขายหนวยลงทุนสวนสรุปขอมูลโครงการ
โดยแจงรายละเอียดขอรองเรียน และชื่อของทานผูรองเรียนเปนลายลักษณอักษร เพื่อบริษัทจัดการจะไดสืบหาขอมูลในเรื่อง
รองเรียนดังกลาวไดอยางถูกตอง ทั้งนี้ บริษัทจัดการยินดีรับฟงความคิดเห็นของทาน และตอบขอรองเรียนของทานผูลงทุนทุกทาน
โดยบริษัทจะทําหนังสือชี้แจงสงกลับไปยังทานผูสอบถามหรือรองเรียนภายใน 30 วัน นับแตวันรับเรื่องดังกลาว

