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รายละเอียดโครงการจดัการ 

ค ำจ ำกดัควำม / ค ำนิยำม : .... เป็นไปตำมประกำศ 

2. จ ำนวนเงินทุนของโครงกำร

จดักำรกองทุนรวม มลูคำ่ท่ีตรำไว ้

จ ำนวน ประเภท รำคำของหน่วย

ลงทุนท่ีเสนอขำย 

2.1. จ ำนวนเงินทุนของโครงกำร : 2,000,000,000.00 บำท 2.1. จ ำนวนเงินทุนของโครงกำร : 2,000,000,000.00 บำท  

2.1.1. จ ำนวนเงินทุนของโครงกำรเร่ิมตน้ : 2,000,000,000.00 บำท 

2.10. มลูค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่ : 500.00 บำท 2.10. มลูค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่ : 50.00 บำท 

3. วตัถุประสงคข์องโครงกำร

จดักำรกองทุนรวม ชนิดกองทุน

รวม ประเภทกองทุนรวม 

นโยบำยกำรลงทุน ลกัษณะพิเศษ 

กำรลงทุนในต่ำงประเทศ  

กำรลงทุนในสญัญำซ้ือขำย

ล่วงหน้ำ ประเภทและอตัรำส่วน

กำรลงทุนในหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื่น หรือกำรหำดอกผล

โดยวิธีอืน่ท่ีจะลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11. รำยละเอียดเกี่ยวกบันโยบำยกำรลงทุนและลกัษณะพิเศษ : 

... 

อยูข่อ้ 3.13 ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่ หรือกำรหำดอก

ผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน และขอ้ 3.14 อตัรำส่วนกำรลงทุนใน

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่ เพือ่เป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11. รำยละเอียดเกี่ยวกบันโยบำยกำรลงทุนและลกัษณะพิเศษ : 

… 

เพิ่ม 

ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนใน

ประเทศ 

สว่นที่ 1 : ประเภทและคณุสมบตัิของตราสารทางการเงินทัว่ไป  

1. ประเภทของตรำสำร ไดแ้ก่  

1.1 ตรำสำรทุน  

1.1.1 หุน้  

1.1.2 ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ (share warrants)  

1.1.3 ใบแสดงสิทธิในกำรซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ้(Transferable Subscription 

Right หรือ TSR)  

1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีมีสินคำ้ ตวัแปร หรือหลกัทรพัยอ์ำ้งอิง 

(underlying) เป็นหุน้หรือ share warrants  

1.1.5 ตรำสำรทุนอื่นท่ีมีลกัษณะท ำนองเดียวกบัตรำสำรทุนตำมขอ้ 1.1.1 - 1.1.4 

ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดเพิ่มเติม  

 

1.2 ตรำสำรหน้ี  

1.2.1 พนัธบตัร  



ตารางเปรียบเทียบการแกไ้ขโครงการกองทุนเปิดเค ดชันีหุน้ธุรกิจธนาคาร 

 

K-BANKING         2 

 

หวัขอ้ เดิม ใหม ่

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 ตัว๋เงินคลงั  

1.2.3 หุน้กู ้(ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภำพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตรำสำร Basel III)  

1.2.4 ตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange หรือ B/E)  

1.2.5 ตัว๋สญัญำใชเ้งิน (Promissory Note หรือ P/N)  

1.2.6 ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้กู ้ 

1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุน้กู ้ 

1.2.8 ตรำสำรหน้ีอื่นท่ีมีลกัษณะท ำนองเดียวกบัตรำสำรหน้ีตำมขอ้ 1.2.1 - 1.2.7 

ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดเพิ่มเติม  

1.3 ตรำสำรกึ่งหน้ีกึ่งทุน (ไม่รวมตรำสำร Basel III)  

1.4 ใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ ์(Derivative Warrants หรือ DW)  

 

2. คุณสมบติัของตรำสำรและหลกัเกณฑใ์นกำรลงทุน 

เป็นไปตำมประกำศ 

 

สว่นที่ 2 : ทรพัยส์ินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 

กรณีเป็นหน่วยท่ีกำรออกอยูภ่ำยใตบ้งัคบักฎหมำยไทย 

1. มีคุณสมบติัและเป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นกำรลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้ก ำหนดส ำหรบัตรำ

สำรทำงกำรเงินทัว่ไป  

2. ในกรณีท่ีกองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดงักล่ำวตอ้งมี

นโยบำยกำรลงทุนดงัน้ี  

(ไม่ใชก้บักำรลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค ำท่ีลงทุนในทองค ำแท่ง)  

2.1 มีกำรลงทุนในทรพัยสิ์นซ่ึงเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัท่ีกองทุนสำมำรถลงทุนได ้ 

2.2 มีกำรลงทุนในทรพัยสิ์นเมื่อใชว้ิธีค ำนวณตำมสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไป

ตำมหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนน้ัน  

2.3 มีกำรลงทุนในทรพัยสิ์นเมื่อใชว้ิธีค ำนวณตำมสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไป
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ตำมหลกัเกณฑ ์product limit ส ำหรบัทรพัยสิ์นท่ีเป็น SIP ของกองทุนน้ัน  

2.4 มีกำรลงทุนใน derivatives ท่ีเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของ

กองทุนน้ัน  

 

สว่นที่ 3 : ทรพัยส์ินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก  

เป็นไปตำมประกำศ 

 

สว่นที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo)  

เป็นไปตำมประกำศ 

 

สว่นที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending)  

เป็นไปตำมประกำศ 

 

สว่นที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives  

เป็นไปตำมประกำศ 

 

อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน เพื่อเป็นทรพัยส์ินของกองทุน

รวมในประเทศ 

กองทุนมีกำรลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่น หรือหำดอกผลโดยวธีิอื่นเพื่อ

เป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวม ตำมท่ีประกำศก ำหนด ยกเวน้อตัรำส่วนกำรลงทุน 

ดงัต่อไปน้ี  

อยำ่งไรก็ตำม ในกรณีท่ีคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

ประกำศแกไ้ขเปล่ียนแปลงอตัรำส่วนกำรลงทุน บริษัทจดักำรจะลงทุนใหเ้ป็นไปตำม

ประกำศท่ีแกไ้ขดว้ย  



ตารางเปรียบเทียบการแกไ้ขโครงการกองทุนเปิดเค ดชันีหุน้ธุรกิจธนาคาร 

 

K-BANKING         4 

 

หวัขอ้ เดิม ใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 หน่วย CIS ไม่เกิน 10% 

2 ทรพัยสิ์นดงัน้ี  

2.1 ตรำสำรทุนท่ีจดทะเบียนซ้ือขำยใน

กระดำนซ้ือขำยหลกัทรพัยส์ ำหรบัผูล้งทุน

ทัว่ไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตรำสำรทุน

ท่ีผูอ้อกตรำสำรอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร

แกไ้ขเหตุท่ีอำจท ำใหม้ีกำรเพิกถอนกำร

เป็นหลกัทรพัยซ้ื์อขำยใน SET)  

2.2 ตรำสำรทุนท่ีออกโดยบริษทัท่ีจดัตั้ง

ขึ้ นตำมกฎหมำยไทย ซ่ึงหุน้ของบริษัท

ดงักล่ำวซ้ือขำยในกระดำนซ้ือขำย

หลกัทรพัยส์ ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET 

(แต่ไม่รวมถึงบริษัทท่ีอยูร่ะหวำ่ง

ด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุท่ีอำจท ำใหม้ีกำรเพิก

ถอนหุน้ออกจำกกำรซ้ือขำยใน SET) 

2.3 หุน้ท่ีอยูใ่นระหวำ่ง IPO เพือ่กำรจด

ทะเบียนซ้ือขำยตำม 2.1 

2.4 DW ท่ีมี issuer rating อยูใ่นระดบั 

investment grade 

2.5 ธุรกรรมดงัน้ี ท่ีคูส่ญัญำมี credit 

rating อยูใ่นระดบั investment grade 

รวมกนัไม่เกินอตัรำดงัน้ี 

แลว้แต่อตัรำใดจะสูงกวำ่ 

1. 10% หรือ 

2. น ้ำหนักของทรพัยสิ์นท่ี

ลงทุนใน benchmark + 

5% 
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2.5.1 reverse repo 

2.5.2 OTC derivatives 

2.6 หน่วย property ท่ีมีลกัษณะครบถว้น

ดงัน้ี 

2.6.1 จดทะเบียนซ้ือขำยหรืออยูใ่น

ระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบียนซ้ือขำย

ในกระดำนซ้ือขำยหลกัทรพัยผ์ูล้งทุน

ทัว่ไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วย

ดงักล่ำวท่ีอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุ

ท่ีอำจท ำใหม้ีกำรเพิกถอนหน่วยดงักล่ำว

ออกจำกกำรซ้ือขำยใน SET)  

2.6.2 เป็นหน่วย property ท่ีมีหรือไม่ได้

มีลกัษณะกระจำยกำรลงทุนใน

อสงัหำริมทรพัยห์รือสิทธิกำรเช่ำ แลว้แต่

กรณี (diversified fund) ตำมแนวทำงท่ี

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

2.7 หน่วย infra ท่ีมีลกัษณะครบถว้น

ดงัน้ี 

2.7.1 จดทะเบียนซ้ือขำยหรืออยูใ่น

ระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบียนซ้ือขำย

ในกระดำนซ้ือขำยหลกัทรพัยผ์ูล้งทุน

ทัว่ไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วย

ดงักล่ำวท่ีอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุ

ท่ีอำจท ำใหม้ีกำรเพิกถอนหน่วยดงักล่ำว

ออกจำกกำรซ้ือขำยใน SET)  
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2.7.2 เป็นหน่วย infra ท่ีไม่ไดม้ีลกัษณะ

กระจำยกำรลงทุนในกิจกำรโครงสรำ้ง

พื้ นฐำน (diversified fund) ตำมแนวทำง

ท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

ก ำหนด 

 

อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยส์ิน (product limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 ทรพัยสิ์นดงัน้ี 

1.1 ตัว๋แลกเงิน หรือ ตัว๋สญัญำใชเ้งินท่ีมี

เง่ือนไขหำ้มเปล่ียนมือแต่กองทุนรวมได้

ด ำเนินกำรใหม้ีกำรรบัโอนสิทธิเรียกรอ้ง

ในตรำสำรไดต้ำมวธีิกำรท่ีกฎหมำย

ก ำหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทุนรวม

สำมำรถขำยคืนผูอ้อกตรำสำรได ้

1.2 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงิน

ฝำกท่ีมีระยะเวลำกำรฝำกเกิน 12 เดือน 

2.3 total SIP ตำมขอ้ 2 ของส่วนน้ี แต่ไม่

รวมถึงตรำสำรหน้ี ตรำสำรกึ่งหน้ีกึ่งทุน 

ท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

1.3.1 มีลกัษณะตำมท่ีระบุในส่วนท่ี 1 : 

อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมผูอ้อก

ทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญำ (single entity 

limit) ของประกำศกำรลงทุน 

รวมกนัไม่เกิน 25% 
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1.3.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัต ำ่กวำ่ 

investment grade หรือไม่มี credit rating 

2 total SIP ซ่ึงไดแ้ก ่ 

2.1 ทรพัยสิ์นตำมท่ีระบุในส่วนท่ี 1 : 

อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมผูอ้อก

ทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญำ (single entity 

limit) ของประกำศกำรลงทุน 

2.2 ตรำสำรหน้ี ตรำสำรกึ่งหน้ีกึ่งทุนท่ีมี

อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำรและ/

หรือผูอ้อกตรำสำรต ำ่กวำ่ท่ีสำมำรถลงทุน

ได ้(non-investment grade/unrated) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

  

3 หน่วย CIS ไม่เกิน 20% 

4 หน่วย property ไม่เกิน 15% 

 

 

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือกำรหำดอกผล

โดยวิธีอืน่ท่ีจะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือกำรหำดอกผล

โดยวิธีอืน่ท่ีจะลงทุนในประเทศ :  

... 

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน 

: 

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวธีิอื่นท่ีจะ

ลงทุนในประเทศ :  

เป็นไปตำมประกำศ 

3.14. อตัรำส่วนกำรลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น เพื่อเป็น

ทรพัยสิ์นของกองทุนรวม : 

อตัรำส่วนกำรลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น เพื่อเป็นทรพัยสิ์น

ของกองทุนรวมในประเทศและต่ำงประเทศ : 

3.14. อตัรำส่วนกำรลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น เพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุน

รวม : 

อตัรำส่วนกำรลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น เพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวมใน

ประเทศและต่ำงประเทศ : 
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... 

 

เป็นไปตำมประกำศ และกรณีท่ีกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมขอ้น้ีจะด ำเนินกำรใหเ้ป็นไป

ตำมท่ีประกำศก ำหนด 

5. กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้ง

แรก 

5.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก : 

... 

5.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก : 

สำมำรถดูขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือเวบ็ไซต ์บลจ. 

6. กำรเสนอขำยภำยหลงักำร

เสนอขำยครั้งแรก 

6.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครั้งแรก :  

… 

6.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครั้งแรก :  

สำมำรถดูขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือเวบ็ไซต ์บลจ. 

7. กำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 7.2. รำยละเอียดช่องทำงกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

… 

7.2. รำยละเอียดช่องทำงกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

สำมำรถดูขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือเวบ็ไซต ์บลจ. 

7.4. รำยละเอียดวิธีกำรรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : 

ผูส้ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน โดยมีมลูค่ำขัน้

ต ำ่ในกำรสัง่ขำยคืนตำมท่ีระบุไวใ้นโครงกำร อยำ่งไรก็ตำม บริษทั

จดักำรสงวนสิทธิในกำรใหท้ ำรำยกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนโดยมี

มลูค่ำขัน้ต ำ่น้อยกวำ่ท่ีระบุไวใ้นโครงกำรในบำงกรณีได ้เพื่อรองรบั

รำยกำรส่งเสริมกำรขำยและบริกำรต่ำงๆของบริษัทจดักำร โดยขึ้ นอยู่

กบัดุลพินิจของบริษัทจดักำร 

7.4.1 กำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

(1) บริษัทจดักำร 

บริษัทจดักำรจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจำกผูถื้อหน่วยลงทุน โดยผูถื้อ

หน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกขอ้ควำมในค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน ระบุ

รำยละเอียดและควำมจ ำนงใหค้รบถว้นชดัเจน แลว้น ำค ำสัง่ขำยคืน

หน่วยลงทุนพรอ้มเอกสำรหลกัฐำนประกอบ (ถำ้มี) ไปยืน่ต่อบริษัท

จดักำรเพื่อขำยคืนหน่วยลงทุน 

ค ำสัง่ขำยคืนจะสมบูรณต่์อเมื่อบริษัทจดักำรไดร้บัค ำสัง่ขำยคืนหน่วย

ลงทุนและไดท้ ำรำยกำรรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนแลว้ ผูส้ัง่ขำยคืนไม่

7.4. รำยละเอียดวิธีกำรรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : 

ผูส้ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน โดยมีมลูค่ำขัน้ต ำ่ในกำรสัง่ขำย

คืนตำมท่ีระบุไวใ้นโครงกำร อยำ่งไรก็ตำม บริษัทจดักำรสงวนสิทธิในกำรใหท้ ำรำยกำร

สัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนโดยมีมลูค่ำขัน้ต ำ่น้อยกวำ่ท่ีระบุไวใ้นโครงกำรในบำงกรณีได ้เพื่อ

รองรบัรำยกำรส่งเสริมกำรขำยและบริกำรต่ำงๆของบริษัทจดักำร โดยขึ้ นอยูก่บัดุลพินิจ

ของบริษัทจดักำร 

 

การช าระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ภำยใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรท่ีก ำหนดไวใ้นโครงกำร บริษัทจดักำรจะช ำระเงิน

ค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้ำยคืนภำยใน 5 วนัท ำกำรนับตั้งแต่วนัถดัจำกวนัท ำกำร

ท่ีค ำนวณรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน มลูค่ำหน่วยลงทุนและรำคำหน่วยลงทุน บริษัท

จดักำรจะช ำระเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตำมท่ีระบุไวใ้นค ำขอเปิดบญัชีกองทุน และ/

หรือวธีิกำรอื่นใดท่ีบริษัทจดักำรยอมรบัเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนใน

อนำคต เช่น E-Wallet เป็นตน้ ทั้งน้ี กรณีท่ีบริษัทจดักำรจดัใหม้ีช่องทำงกำรรบัช ำระเงิน

ค่ำขำยคืนเพิ่มเติม บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทรำบล่วงหน้ำในเว็บไซตข์องบริษัท

จดักำร 
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สำมำรถยกเลิกค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนได ้เวน้แต่ไดร้บัควำม

เห็นชอบจำกบริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ 

(2) ผูส้นับสนุนกำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้นับสนุนกำรขำยและรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน

จำกผูถื้อหน่วยลงทุน โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกขอ้ควำมใน

ค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน ระบุรำยละเอียดและควำมจ ำนงใหค้รบถว้น

ชดัเจน แลว้น ำค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนพรอ้มเอกสำรหลกัฐำน

ประกอบ (ถำ้มี) ไปยืน่ต่อผูส้นับสนุนกำรขำยและรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนเพื่อขำยคืนหน่วยลงทุน 

ค ำสัง่ขำยคืนจะสมบูรณต่์อเมื่อผูส้นับสนุนกำรขำยและรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนไดร้บัค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนและไดท้ ำรำยกำรรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนแลว้ ผูส้ัง่ขำยคืนไม่สำมำรถยกเลิกค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนได ้

เวน้แต่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกบริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ 

 

(3) เอทีเอ็ม (ATM) 

บริษัทจดักำรอำจรบัค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนเอทีเอ็ม โดยเป็นไป

ตำมหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีกำรท่ีบริษัทจดักำรก ำหนด 

 

(4) ระบบบริกำรธนำคำรทำงโทรศพัท ์(Tele-banking) 

บริษัทจดักำรอำจรบัค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบบริกำร

ธนำคำรทำงโทรศพัท ์โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวธีิกำรท่ี

บริษัทจดักำรก ำหนด 

(5) อินเทอรเ์น็ต (Internet) 

บริษัทจดักำรอำจรบัค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนอินเทอรเ์น็ต โดย

เป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวธีิกำรท่ีบริษัทจดักำรก ำหนด 
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(6) โทรสำร 

บริษัทจดักำรอำจเปิดรบัค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนโทรสำรได ้ใน

กรณีท่ีบริษัทจดักำรเปิดใหบ้ริกำรดงักล่ำว ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถ

แสดงควำมจ ำนงท่ีจะส่งค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนไปยงับริษัทจดักำร

ผ่ำนโทรสำร โดยกรอกแบบฟอรม์ระบุควำมจ ำนงดงักล่ำวพรอ้มแนบ

เอกสำรหลกัฐำนท่ีบริษัทจดักำรก ำหนด ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีแสดง

ควำมจ ำนงท่ีจะส่งค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนโทรสำร ยอมรบัและ

ผูกพนักำรท ำรำยกำรรบัซื้ อคืนท่ีบริษัทจดักำรด ำเนินกำรตำมค ำสัง่

ขำยคืนท่ีไดร้บัทำงโทรสำรแลว้ 

ค ำสัง่ขำยคืนจะสมบูรณต่์อเมื่อบริษัทจดักำรไดร้บัค ำสัง่ขำยคืนหน่วย

ลงทุนและไดท้ ำรำยกำรรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนแลว้ ผูส้ัง่ขำยคืนไม่

สำมำรถยกเลิกค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนได ้เวน้แต่ไดร้บัควำม

เห็นชอบจำกบริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ 

(7) ส่ืออิเล็กทรอนิกสอ์ื่นใด 

บริษัทจดักำรอำจรบัค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์

อื่นใดได ้โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีกำรท่ีบริษัทจดักำร

ก ำหนด 

ทั้งน้ี ก่อนเร่ิมใหบ้ริกำร บริษัทจดักำรจะประกำศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน

ทรำบ โดยจะติดประกำศท่ีส ำนักงำนของบริษัทจดักำร และ

ผูส้นับสนุนกำรขำยและรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุน 

(8) กำรขำยคืนหน่วยลงทุนแบบสม ำ่เสมอ 

บริษัทจดักำรอำจรบัค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนแบบสม ำ่เสมอได ้โดย

เป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวธีิกำรท่ีบริษัทจดักำรก ำหนด 
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ทั้งน้ี ก่อนเร่ิมใหบ้ริกำร บริษัทจดักำรจะประกำศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน

ทรำบ โดยจะติดประกำศท่ีส ำนักงำนของบริษัทจดักำร และ

ผูส้นับสนุนกำรขำยและรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุน 

7.4.2 กำรช ำระเงินค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

ภำยใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรท่ีก ำหนดไวใ้นโครงกำร บริษัท

จดักำรจะช ำระเงินค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้ำยคืนภำยใน 5 

วนัท ำกำรนับตั้งแต่วนัถดัจำกวนัท ำกำรท่ีค ำนวณรำคำรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุน มลูค่ำหน่วยลงทุนและรำคำหน่วยลงทุน บริษัทจดักำรจะช ำระ

เงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตำมท่ีระบุไวใ้นค ำขอเปิดบญัชีกองทุน และ/

หรือวธีิกำรอื่นใดท่ีบริษัทจดักำรยอมรบัเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหผู้ ้

ถือหน่วยลงทุนในอนำคต เช่น E-Wallet เป็นตน้ ทั้งน้ี กรณีท่ีบริษัท

จดักำรจดัใหม้ีช่องทำงกำรรบัช ำระเงินค่ำขำยคืนเพิ่มเติม บริษัท

จดักำรจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทรำบล่วงหน้ำในเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร 

7.4.3 กำรจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน 

ยกเวน้ในกรณีตำมขอ้ "กำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วย

ลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" หรือ "กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนตำมค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัไวแ้ลว้หรือ

หยุดรบัค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจดักำรจะจดัสรร

เงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขำยคืน โดยค ำนวณจำกรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ณ 

ส้ินวนัท่ีบริษัทจดักำรไดร้บัค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบรูณ์ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขำยคืนเป็นจ ำนวนหน่วยลงทุน บริษัท

จดักำรจะค ำนวณจ ำนวนเงินท่ีสัง่ขำยคืนโดยคูณจ ำนวนหน่วยลงทุน

ดว้ยรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีค ำนวณได ้ณ ส้ินวนัท ำกำรรบัซ้ือคืน

น้ัน 
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ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขำยคืนเป็นจ ำนวนเงิน บริษัทจดักำรจะ

ค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขำยคืนดว้ยรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน

ท่ีค ำนวณได ้ณ วนัท ำกำรรบัซื้ อคืนน้ัน ทั้งน้ี จ ำนวนหน่วยลงทุนท่ี

ค ำนวณไดจ้ะเป็นตวัเลขทศนิยม 4 ต ำแหน่ง โดยตดัทศนิยมต ำแหน่ง

ท่ี 5 ท้ิง 

ค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณต่์อเมื่อบริษัทจดักำรหรือนำย

ทะเบียนไดต้รวจสอบแลว้ว่ำผูส้ัง่ขำยคืนมีจ ำนวนหน่วยลงทุนตำม

ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงพอกบัจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขำยคืน 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขำยคืนและกำรขำยคืนดงักล่ำวเป็นผลให้

หน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนถือตำมทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนมี

มลูค่ำต ำ่กว่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่ บริษัทจดักำรอำจ

ด ำเนินกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมดของผูถื้อหน่วย

ลงทุน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรประสงคจ์ะเปล่ียนแปลงมลูค่ำ

หน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่ บริษัทจดักำรจะแจง้ใหส้ ำนักงำน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ 

ในกรณีท่ีจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขำยคืนเกินกวำ่

จ ำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีอยูต่ำมทะเบียนผูถื้อ

หน่วยลงทุน บริษัทจดักำรจะถือว่ำผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขำยคืน

หน่วยลงทุนทั้งหมดตำมจ ำนวนเท่ำท่ีปรำกฏอยูต่ำมทะเบียนผูถื้อ

หน่วยลงทุน 

บริษัทจดักำรจะจดัสรรเงินค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ขำยคืน

หน่วยลงทุนท่ีสมบรูณซ่ึ์งเป็นไปตำมเง่ือนไขขำ้งตน้เท่ำท่ีบริษัทจดักำร

สำมำรถรบัซื้ อไดจ้ำกจ ำนวนเงินสดของกองทุน 
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บริษัทจดักำรจะยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีรบัซื้ อคืนในทะเบียนผูถื้อ

หน่วยลงทุนในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีค ำนวณรำคำรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุน 

7.6. รำยละเอียดระยะเวลำในกำรรบัซื้ อคืน : 

บริษัทจดักำรจะเปิดรบัค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนในวนัท ำกำรถดัจำก

วนัจดทะเบียนกองทุนกบัส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยจะท ำ

กำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลำเร่ิมท ำกำรของบริษัทจดักำรหรือ

ผูส้นับสนุนกำรขำยและรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนถึงเวลำ 15.30 น. ของ

ทุกวนัท ำกำรซ้ือขำย รวมทั้งอำจท ำกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนผ่ำน

โทรสำร เอทีเอ็ม ระบบบริกำรธนำคำรทำงโทรศพัท ์อินเทอรเ์น็ต 

และส่ืออิเล็กทรอนิกสอ์ื่นใด 

ส ำหรบักำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดักำรไดร้บัหลงัเวลำ 

15.30 น. ของวนัท ำกำรซ้ือขำยใด บริษัทจดักำรจะท ำรำยกำรรบัซื้ อ

คืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนน้ันในวนัท ำกำรรบัซื้ อคืน

ถดัไป 

บริษัทจดักำรสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงระยะเวลำในกำรรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุน และอำจก ำหนดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนตอ้งส่งค ำสัง่ขำยคืน

ล่วงหน้ำโดยกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวจะตอ้งเป็นกำรใหป้ระโยชน์ต่อผู ้

ถือหน่วยลงทุน และถือวำ่ไดร้บัมติจำกผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ี ใน

กรณีท่ีบริษัทจดักำรเปล่ียนแปลงระยะเวลำในกำรรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนและในกรณีท่ีบริษัทจดักำรจะก ำหนดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนตอ้งส่ง

ค ำสัง่ขำยคืนล่วงหน้ำ บริษัทจดักำรจะประกำศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน

ทรำบถึงกำรเปล่ียนแปลงล่วงหน้ำอยำ่งน้อย 7 วนัโดยจะติดประกำศท่ี

ส ำนักงำนของบริษัทจดักำรและผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคนื

หน่วยลงทุนและท่ีเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร 

7.6. รำยละเอียดระยะเวลำในกำรรบัซื้ อคืน : 

บริษัทจดักำรและผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจะท ำกำรรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนทุกวนัท ำกำรซ้ือขำย ตำมเวลำท่ีก ำหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูส ำคญั 

 

บริษัทจดักำรสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงระยะเวลำในกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน และอำจ

ก ำหนดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนตอ้งส่งค ำสัง่ขำยคืนล่วงหน้ำโดยกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว

จะตอ้งเป็นกำรใหป้ระโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน และถือวำ่ไดร้บัมติจำกผูถื้อหน่วยลงทุน

แลว้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรเปล่ียนแปลงระยะเวลำในกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนและ

ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรจะก ำหนดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนตอ้งส่งค ำสัง่ขำยคืนล่วงหน้ำ บริษัท

จดักำรจะประกำศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทรำบถึงกำรเปล่ียนแปลงล่วงหน้ำอยำ่งน้อย 7 วนั

ผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร 
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8. กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 8.2. รำยละเอียดกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

… 

8.2. รำยละเอียดกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

สำมำรถดูขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือเวบ็ไซต ์บลจ. 

10. กำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระ

เงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้

ถือหน่วยลงทุน : 

… 

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วง

ระยะเวลำท่ีบริษัทจดักำรพบว่ำ รำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำ

ยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ 

… 

… 

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลำท่ีบริษัท

จดักำรพบวำ่รำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้ง โดยมีมลูค่ำตั้งแต่ 1 

สตำงคข์ึ้ นไป และคิดเป็นอตัรำตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่ำหรือรำคำท่ีถูกตอ้ง และ

ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำน

กำรชดเชยรำคำ 

... 

11. กำรไม่ขำย ไม่รบัซื้ อคืน  

ไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมสัง่ 

1. บริษัทจดักำรอำจไม่ขำย ไม่รบัซื้ อคืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนตำมค ำสัง่ซ้ือ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ี

ไดร้บัไวแ้ลว้ หรืออำจหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้ในกรณีท่ีปรำกฏเหตุดงัต่อไปน้ี 

(1) ตลำดหลกัทรพัยไ์ม่สำมำรถเปิดท ำกำรซ้ือขำยไดต้ำมปกติ 

(2) บริษัทจดักำรกองทุนรวมพจิำรณำแลว้ มีควำมเช่ือโดยสุจริตและ

สมเหตุสมผลวำ่เป็นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี โดยไดร้บัควำมเห็นชอบของ

ผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ซ่ึงใหก้ระท ำไดไ้ม่เกิน 1 วนัท ำกำร เวน้แต่จะ

ไดร้บักำรผ่อนผนัเวลำดงักล่ำวจำกส ำนักงำน 

(ก) มีเหตุจ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอน หลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล 

(ข) ไม่สำมำรถค ำนวณมลูค่ำทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยำ่ง

เป็นธรรมและเหมำะสม 

(ค) มีเหตุจ ำเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน 

เง่ือนไข ขอ้จ  ากดั การไม่ขาย ไม่รบัซ้ือคืน ไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ 

บริษัทจดักำรตอ้งจดัใหม้ีแนวทำงกำรบริหำรและจดักำรควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่องและ

เคร่ืองมือบริหำรสภำพคล่อง เพื่อใหส้ำมำรถบริหำรกองทุนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

ส ำหรบักองทุนซ่ึงมีควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 

  

กองทุนมีเคร่ืองมือกำรบริหำรและจดักำรควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง ดงัน้ี 

- การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) 

บริษัทจดักำรจะก ำหนดเพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ขัน้ต ำ่ ไม่

ต ำ่กว่ำรอ้ยละ 5 ของมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ตำมรำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณท่ี

บริษัทจดักำรก ำหนด 

บริษัทจดักำรจะก ำหนดระยะเวลำกำรใชเ้พดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (Gate period) 

สูงสุดไม่เกิน 5 วนัท ำกำร ในทุกรอบ 30 วนั ตำมรำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณท่ีบริษัท

จดักำรก ำหนด 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช ้Redemption Gate เฉพำะกรณีท่ีเกิดสถำนกำรณไ์ม่

ปกติ หรือประเมินว่ำสถำนกำรณอ์ำจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจดักำรอำจก ำหนดเง่ือนไข
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(3) เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรบัไวแ้ลว้ 

หรือเป็นกำรหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพำะรำย 

เน่ืองจำกปรำกฏขอ้เท็จจริงดงัน้ี 

(ก) บริษัทจดักำรกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัวำ่ผูล้งทุนรำยน้ัน ๆ 

มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบักำรกระท ำอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงดงัน้ี 

1. กำรกระท ำท่ีเป็นควำมผิดมลูฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำม

กฎหมำย เกี่ยวกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ไม่วำ่จะ

เป็นกฎหมำยไทยหรือกฎหมำยต่ำงประเทศ 

2. กำรใหก้ำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรรำ้ย 

3. กำรกระท ำท่ีเป็นกำรปฏบิติัตำมค ำสัง่เกี่ยวกบักำรยดึหรืออำยดั

ทรพัยสิ์นโดยบุคคลผูม้ีอ ำนำจตำมกฎหมำย 

(ข) บริษัทจดักำรกองทุนรวมไม่สำมำรถด ำเนินกำรรูจ้กัลูกคำ้ และ

ตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัลูกคำ้ไดใ้นสำระส ำคญั 

(4) อยูใ่นระหว่ำงด ำเนินกำรเปล่ียนใหบ้ริษัทจดักำรกองทุนรวมรำย

อื่นเขำ้บริหำรจดักำรกองทุนรวมภำยใตก้ำรจดักำรของตนอนั

เน่ืองมำจำกกำรท่ีบริษัทจดักำรกองทุนรวมรำยเดิมไม่สำมำรถด ำรง

ควำมเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยกำรด ำรงเงินกองทุนของผู้

ประกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทุนรวม กำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคล 

กำรเป็นนำยหน้ำซื้ อขำยหลกัทรพัยแ์ละกำรคำ้หลกัทรพัยแ์ละกำรจดั

จ ำหน่ำยหลกัทรพัยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และกำรเป็นผูจ้ดักำรเงินทุน

สญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ ซึ่งใหก้ระท ำไดไ้ม่เกิน 3 วนัท ำกำร 

 

(5) อยูใ่นระหว่ำงด ำเนินกำรเพือ่เลิกกองทุนซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผู ้

ถือหน่วยลงทุนโดยรวม เมื่อปรำกฏขอ้เท็จจริงท่ีบริษัทจดักำรพิจำรณำ

เพื่อบ่งช้ีสถำนกำรณท่ี์ไม่ปกติดว้ย Gate threshold ได ้บริษัทจดักำรมีหลกักำรในกำร

พิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงท่ีบริษัทจดักำรก ำหนด โดยพิจำรณำปัจจยัต่ำง 

ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ปริมำณกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุนรวมทั้งกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขำ้

ออกของกองทุน สภำพคล่องของตรำสำรในกองทุน โดยบริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช้

ขอ้มลูประมำณกำรภำยใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยูแ่ละหรือสมมติฐำนและหรือกำรประเมินจำก

ปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้งเท่ำท่ีสำมำรถท ำไดเ้พื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำและ

เง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรก ำหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งช้ีสถำนกำรณท่ี์ไม่ปกติดว้ย Gate 

threshold ในกรณีดงักล่ำว Redemption Gate จะใชเ้ฉพำะวนัท ำกำรซ้ือขำยใดท่ี สดัส่วน

ของมลูค่ำซ้ือขำยหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบั มลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของ

กองทุน มีค่ำเท่ำกบัหรือมำกกวำ่ Gate threshold ท่ีบริษัทจดักำรก ำหนด โดยท่ีมลูค่ำซ้ือ

ขำยหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน ค ำนวณจำก มลูค่ำกำรซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) 

บวก มลูคำ่กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขำ้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่ำกำรขำยคืนหน่วย

ลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่ำกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บริษัทจดักำรจะพิจำรณำก ำหนดวิธีกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตำม Redemption Gate 

โดยกำรเฉล่ียตำมสดัส่วน (pro-rata basis) ของค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนและค ำสัง่

สบัเปล่ียนออก ณ วนัท่ีใช ้Redemption Gate  

4. ค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนและค ำสัง่สบัเปล่ียนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจดักำรจะน ำไป

ท ำรำยกำรในวนัท ำกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนถดัไป รวมกบัค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนและ

ค ำสัง่สบัเปล่ียนออกใหม่ตำมสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีกำรจดัล ำดบัก่อน-หลงั

ของค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนและค ำสัง่สบัเปล่ียนออก ทั้งน้ี บริษัทจดักำรจะเปิดใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนสำมำรถยกเลิกค ำสัง่ส่วนท่ีเหลือไดเ้มื่อบริษัทจดักำรมีระบบงำนส ำหรบั

รองรบักำรยกเลิกค ำสัง่ดงักล่ำว และเมื่อบริษัทจดักำรเร่ิมเปิดใชร้ะบบ บริษัทจดักำรจะ

เปิดเผยใหท้รำบในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม  
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แลว้มีควำมเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำจะมีกำรขำยคืนหน่วย

ลงทุนสุทธิ ณ วนัใดวนัหน่ึงเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ี

จ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด หรือมียอดรวมกำรขำยคืนหน่วยลงทุนสุทธิ

ในช่วงระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุนใดติดต่อกนัคิดเป็น

จ ำนวนเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้

ทั้งหมด 

 

2. เมื่อปรำกฏเหตุตำมขอ้ 1 และบริษัทจดักำรกองทุนรวมประสงคจ์ะ

ไม่ขำยหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่

ขำยคืนหน่วยลงทุน ใหบ้ริษัทจดักำรปฏบิติัดงัต่อไปน้ี 

(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนไว้

แลว้ใหท้รำบถึงกำรไม่ขำยหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยพลนั และ

หำกเป็นเหตุตำมขอ้ 1(1) (2) หรือ (4) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถื้อหน่วย

ลงทุนรำยอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้รำบถึงกำรหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือหรือ

ค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนดว้ยวธีิกำรใดๆ โดยพลนัดว้ย 

(2) รำยงำนกำรไม่ขำยหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือกำรหยุด

รบัค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนพรอ้มทั้งแสดงเหตุผล และ

รำยงำนแผนกำรด ำเนินกำรของกองทุนรวมเปิดน้ันใหส้ ำนักงำนทรำบ

โดยพลนั 

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรกองทุนรวมไม่ขำยหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนหรือหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนตำมขอ้ 1(1) 

(2) และ (4) เกิน 1 วนัท ำกำร ใหบ้ริษัทจดักำรกองทุนรวม

ด ำเนินกำรดงัน้ี ก่อนกำรเปิดรบัค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน 

(ก) รำยงำนกำรเปิดรบัค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน และ

รำยงำนฐำนะกำรลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนัท ำกำรสุดทำ้ยก่อน

5. บริษัทจดักำรจะท ำกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนออก ไม่เกิน Redemption 

Gate ตำมรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ณ วนัท ำกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เวน้แต่

กรณีท่ีกองทุนมีสภำพคล่องเพียงพอ บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนและสบัเปล่ียนออกเกินกวำ่ Redemption Gate ท่ีประกำศใช ้

6. บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทรำบเม่ือมีกำรใช ้Redemption gate โดยไม่

ชกัชำ้  

7. ในกรณีท่ีมีกำรใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate น้ี บริษัทจดักำรอำจใชร่้วมกบั

เคร่ืองมือกำรบริหำรและจดักำรควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่องอื่นได ้

 

ขอ้สงวนสิทธิ 

1. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลด Redemption Gate ตำมท่ีบริษัท

จดักำรเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัลดไดไ้ม่ต ำ่กว่ำ Redemption Gate ขัน้ต ำ่ท่ีระบุไวใ้น

โครงกำร และหรือปรบัเพิ่มหรือลด gate period ตำมท่ีบริษัทจดักำรเห็นสมควร โดยจะ

ปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินกว่ำท่ีระบุไวใ้นโครงกำร ทั้งน้ี รำยละเอียดวธีิกำรค ำนวณเป็นไปตำม

วิธีท่ีบริษัทจดักำรก ำหนด   

2. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทำงด ำเนินกำรระหว่ำงกำรท ำ 

Redemption Gate ไดแ้ก่ กำรยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลำท่ีก ำหนด กำรใช้

เคร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถำ้มี) ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่สำมำรถช ำระคำ่

ขำยคืนหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเหลือได ้บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำยกเลิกค ำสัง่ขำยคืน

หน่วยลงทุนและค ำสัง่สบัเปล่ียนออกทั้งหมดท่ีคำ้งอยูใ่นรำยกำร และจะแจง้ผูถื้อหน่วย

ลงทุนท่ีถูกยกเลิกค ำสัง่โดยไม่ชกัชำ้ 

3. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะน ำขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิดมำใชใ้นกำรพิจำรณำ

และหรือตดัสินใจเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบักำรใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัท ำ

กำรน้ัน  
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วนัรำยงำนน้ันใหส้ ำนักงำนทรำบภำยในวนัท ำกำรก่อนวนัเปิดรบั

ค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน 

(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน

ไวแ้ลว้ใหท้รำบถึงกำรเปิดขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจน

เปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรำยอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้รำบถึงกำร

เปิดรบัค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนดว้ยวธีิกำรใดๆ โดยพลนั 

 

ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรไม่ขำย ไม่รบัซื้ อคืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนตำมค ำสัง่ซ้ือ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ี

ไดร้บัมำแลว้ หรือหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุน บริษัทจดักำรอำจหยุดค ำนวณมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่ำ

หน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนก็

ได ้

- การด าเนินการในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลกูหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งผิดนดั

ช าระหน้ี หรือตราสารทีล่งทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถ

จ าหน่ายไดด้ว้ยราคาที่สมเหตสุมผล (side pocket) 

บริษัทจดักำรจะปฏบิติัตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด

หลกัทรพัย ์ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรจดักำรกองทุนรวมเพื่อ

ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รำยยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภท

สถำบนั 

 

- การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือการหยดุรบัค า

สัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

บริษัทจดักำรสำมำรถด ำเนินกำรไดสู้งสุดไม่เกิน 1 วนัท ำกำร เวน้แต่จะไดร้บักำรผ่อน

ผนัเวลำดงักล่ำวจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยบริษัทจดักำรพจิำรณำแลว้ มี

ควำมเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำจ ำเป็นตอ้งระงบักำรซ้ือขำยหน่วยลงทุน โดย

ไดร้บัควำมเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเน่ืองจำกเหตุจ ำเป็นตำมกรณีใดกรณีหน่ึง

ดงัน้ี 

1. ไม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยำ่ง

สมเหตุสมผล  

2. ไม่สำมำรถค ำนวณมลูค่ำทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยำ่งเป็นธรรมและเหมำะสม 

3. มีเหตุจ ำเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม 

  

อน่ึง กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือ

หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ใหบ้ริษัทจดักำรปฏบิติัตำม

ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ท่ี สน. 9/2564 

เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรจดักำรกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวม

เพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รำยยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถำบนั 
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ทั้งน้ี กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือกำรหยุดรบัค ำ

สัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ดว้ยเหตุอื่น ใหเ้ป็นไป

ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทน.11/2564 เร่ือง หลกัเกณฑก์ำร

จดักำรกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รำยยอ่ย กองทุนรวม

เพื่อผูล้งทุนประเภทสถำบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

 

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏเิสธ และ/หรือระงบักำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือ

บำงส่วน ในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัน้ี 

1. กรณีท่ีบริษัทจดักำรไดพ้ิจำรณำแลว้เห็นว่ำกำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดงักล่ำวมี

ผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือต่อควำมรบัผิดชอบทำงกฎหมำยในอนำคตของบริษัทจดักำร 

หรือมีผลกระทบในอนำคตต่อกำรลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน 

2. บริษัทจดักำรมีวตัถุประสงคท่ี์จะเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนภำยในประเทศไทย 

และมีวตัถุประสงคท่ี์จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของ

ประเทศสหรฐัอเมริกำ พลเมืองสหรฐัอเมริกำหรือผูท่ี้มีถ่ินฐำนอยูใ่นสหรฐัอเมริกำ หรือ

บุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรฐัอเมริกำ รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่ำวและ

บริษัทหรือหำ้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ นและด ำเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกำ บริษัทจดักำร

จึงขอสงวนสิทธิในกำรท่ีจะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคลดงัท่ีกล่ำวมำ

ขำ้งตน้ 

12. กำรหยุดขำยหรือรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุน 

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีควำม

จ ำเป็นเพื่อรกัษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและกำรเงินของประเทศ 

หรือเพื่อรกัษำเสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงิน ส ำนักงำน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจประกำศใหบ้ริษัทจดักำรหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือ 

ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็น

กำรชัว่ครำวตำมระยะเวลำท่ีเห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 

เป็นไปตำมประกำศ 
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วนัท ำกำรติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร 

ก.ล.ต.ใหข้ยำยระยะเวลำหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได ้ 

13. เง่ือนไขและขอ้จ ำกดัในกำร

จดัสรรและกำรโอนหน่วยลงทุน  

 

เง่ือนไขและขอ้จ ำกดักำรจดัสรรหน่วยลงทุน 

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรจดัสรรหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัท

จดักำรไดพ้ิจำรณำแลว้เห็นว่ำกำรจดัสรรในกรณีดงักล่ำวมีผลกระทบ

ต่อกำรลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือ

ต่อควำมรบัผิดชอบทำงกฎหมำยของบริษัทจดักำรโดยไม่จ ำเป็นตอ้ง

แจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ 

 

ขอ้จ ำกดักำรโอนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในกำรปฏเิสธ

กำรลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่ว่ำทอดใดๆ หำกกำรโอนหน่วย

ลงทุนดงักล่ำวเป็นกำรโอนหรือจ ำหน่ำยใหแ้ก่พลเมืองสหรฐัอเมริกำ

หรือผูท่ี้มีถ่ินฐำนอยูใ่นสหรฐัอเมริกำ หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินท่ีอยู่

ในสหรฐัอเมริกำ รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่ำวและบริษัท

หรือหำ้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ นและด ำเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกำ 

บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในกำรปฏเิสธกำรจดัสรรและ

กำรโอนหน่วยลงทุนไม่วำ่ทอดใดๆ ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

1. กำรจดัสรรและกำรโอนหน่วยลงทุนดงักล่ำวส่งผลใหบ้ริษัทจดักำรไม่สำมำรถปฏบิติั

หน้ำท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและ 

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อกำรลงทุนของ

กองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อควำมรบัผิดชอบทำงกฎหมำย

ของบริษัทจดักำร โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหนำ้ 

2. เป็นกำรโอนหรือจ ำหน่ำยใหแ้ก่พลเมืองสหรฐัอเมริกำหรือผูท่ี้มีถ่ินฐำนอยูใ่น

สหรฐัอเมริกำ หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรฐัอเมริกำ รวมถึงกองทรพัยสิ์นของ

บุคคลดงักล่ำวและบริษัทหรือหำ้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ นและด ำเนินกิจกรรมใน

สหรฐัอเมริกำ 

15. ค่ำธรรมเนียมและคำ่ใชจ้ำ่ย

ท่ีเรียกเก็บจำกกองทุนรวมและ 

ผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน 

15.5.1 ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรมีควำมประสงคจ์ะลดค่ำธรรมเนียม

หรือค่ำใชจ้ำ่ยตำมท่ีไดร้ะบุไวใ้นโครงกำร และไดด้ ำเนินกำรดงักล่ำว

แลว้ บริษัทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวใหผู้ล้งทุนทรำบอยำ่งทัว่ถึง

ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัท่ีมีกำรลดค่ำธรรมเนียมหรือคำ่ใชจ้่ำย

ดงักล่ำว ทั้งน้ี กำรเปิดเผยขอ้มลูจะกระท ำโดยวธีิกำรท่ีเหมำะสมอนั

ท ำใหม้ัน่ใจไดว้ำ่ผูล้งทุนไดร้บัทรำบขอ้มลูดงักล่ำว เช่น เผยแพร่ขอ้มลู

ไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร หรือ ณ สถำนท่ีในกำรซ้ือขำยหน่วย

15.5. กำรเปล่ียนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำย 

15.5.1 กำรเพิ่มค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้ำ่ย 

15.5.1.1 กรณีเพิ่มค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้ำ่ยตำมท่ีระบุไวใ้นโครงกำร 

(1) เพิ่มค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยไม่เกินอตัรำท่ีระบุไวใ้นโครงกำร บริษัทจดักำรจะ

เปิดเผยใหผู้ล้งทุนทรำบล่วงหนำ้ไม่น้อยกว่ำ 3 วนัท ำกำรก่อนกำรเรียกเก็บเพิ่มขึ้ น โดย

กำรเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวจะกระท ำโดยวิธีกำรท่ีเหมำะสมอนัท ำใหม้ัน่ใจไดว้ำ่ผูล้งทุน

ไดร้บัทรำบขอ้มลูดงักล่ำวอยำ่งทัว่ถึง 

(2) เพิ่มค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเกินอตัรำท่ีระบุไวใ้นโครงกำร โดยเทียบกบัอตัรำ
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ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดักำร และผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุน (ถำ้มี) เป็นตน้ 

กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือคำ่ใชจ้่ำยใหแ้ตกต่ำงไปจำกโครงกำร ใหถื้อ

ว่ำส ำนักงำนคณะกรรมกำรก.ล.ต.ใหค้วำมเห็นชอบกำรแกไ้ขเพิ่มเติม

โครงกำรในเร่ืองดงักล่ำวเมื่อบริษัทจดักำรไดด้ ำเนินกำรตำมขำ้งตน้

แลว้ 

 

15.5.2 ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรมีควำมประสงคจ์ะเรียกเก็บ

ค่ำธรรมเนียมหรือคำ่ใชจ้่ำยเพิ่มขึ้ นตำมท่ีระบุไวใ้นโครงกำร บริษัท

จดักำรจะค ำนึงถึงควำมสมเหตุสมผลกบัสภำพปกติทำงธุรกิจและ

ประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส ำคญั และจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวใหผู้ ้

ลงทุนทรำบล่วงหน้ำอยำ่งทัว่ถึงดว้ยวิธีกำรท่ีเหมำะสมอนัท ำใหม้ัน่ใจ

ไดว้่ำผูล้งทุนไดร้บัทรำบขอ้มลูดงักล่ำว โดยอยำ่งน้อยจะจดัใหม้กีำร

เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร และ ณ สถำนท่ีในกำร

ซ้ือขำยหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดักำร และผูส้นับสนุนกำรขำย

หรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน (ถำ้ม)ี ทั้งน้ี ตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 

15.5.2.1 ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือ

ค่ำใชจ้่ำยเพิ่มขึ้ นไม่เกินกว่ำอตัรำขัน้สูงของค่ำธรรมเนียมหรือ

ค่ำใชจ้่ำยเดิมตำมท่ีระบุไวใ้นโครงกำร บริษัทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลู

ดงักล่ำวใหผู้ล้งทุนทรำบล่วงหนำ้ไม่น้อยกว่ำ 3 วนัท ำกำรก่อนกำร

เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพิ่มขึ้ น 

15.5.2.2 ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือ

ค่ำใชจ้่ำยเพิ่มขึ้ นเกินกว่ำอตัรำขัน้สูงของค่ำธรรมเนียมหรือคำ่ใชจ้่ำย

เดิม ในรอบระยะเวลำยอ้นหลงั 1 ปีนับแต่วนัท่ีบริษัทจดักำรประสงค์

ของรอบระยะเวลำยอ้นหลงั 1 ปีนับแต่วนัท่ีบริษัทจดักำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือ

ค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวเพิ่มขึ้ น 

(2.1) กรณีเกินมำกกว่ำรอ้ยละ 5 ของอตัรำท่ีระบุไวใ้นโครงกำร บริษัทจดักำรจะตอ้ง

ไดร้บัมติพิเศษและแจง้ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนันับแต่

วนัท่ีเปล่ียนแปลง 

(2.2) กรณีเกินไมม่ำกกว่ำรอ้ยละ 5 ของอตัรำท่ีระบุไวใ้นโครงกำร บริษัทจดักำรจะ

เปิดเผยใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 60 วนักอ่นกำรเรียกเก็บเพิ่มขึ้ น

และแจง้ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนันับแต่วนัท่ีเปล่ียนแปลง 

โดยกำรเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวจะกระท ำโดยวิธีกำรท่ีเหมำะสมอนัท ำใหม้ัน่ใจไดว้ำ่ผู ้

ลงทุนไดร้บัทรำบขอ้มลูดงักล่ำวอยำ่งทัว่ถึง 

15.5.1.2 กรณีเพิ่มค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้ำ่ยแตกต่ำงไปจำกโครงกำร บริษัทจดักำร

จะขอมติเพื่อแกไ้ขโครงกำร 

15.5.2 กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำย 

15.5.2.1 กรณีลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยตำมท่ีระบุไวใ้นโครงกำร บริษัทจดักำรจะ

เปิดเผยใหผู้ล้งทุนทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัท่ีมีกำรเรียกเก็บลดลง โดยกำร

เปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวจะกระท ำโดยวิธีกำรท่ีเหมำะสมอนัท ำใหม้ัน่ใจไดว้่ำผูล้งทุนไดร้บั

ทรำบขอ้มลูดงักล่ำวอยำ่งทัว่ถึง 

15.5.2.2 กรณีลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้ำ่ยแตกต่ำงไปจำกท่ีระบุไวใ้นโครงกำร 

บริษัทจดักำรสำมำรถขอแกไ้ขโครงกำร โดยใหถื้อว่ำส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

เห็นชอบกำรแกไ้ขโครงกำรในเร่ืองดงักล่ำว 
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จะขึ้ นค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำร

ตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(ก) ในกรณีท่ีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือคำ่ใชจ้่ำยเพิ่มขึ้ นไม่เกิน

กว่ำอตัรำรอ้ยละ 5 ของอตัรำขัน้สูงดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะเปิดเผย

ขอ้มลูดงักล่ำวใหผู้ล้งทุนทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกวำ่ 60 วนัก่อนกำร

เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยท่ีเพิ่มขึ้ นดงักล่ำว 

(ข) ในกรณีท่ีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือคำ่ใชจ้่ำยเพิ่มขึ้ นเกิน

กว่ำอตัรำรอ้ยละ 5 ของอตัรำขัน้สูงดงักล่ำว บริษัทจดักำรตอ้งไดร้บั

มติพิเศษ โดยไม่จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูตำมขอ้ 15.5.2 วรรคหน่ึง 

ทั้งน้ี กำรเปล่ียนแปลงตำมขอ้ 15.5.1 วรรคสอง และ 15.5.2.2 

บริษัทจดักำรจะตอ้งแจง้ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ

ภำยใน 15 วนั นับแต่วนัเปล่ียนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือคำ่ใชจ้ำ่ย

ดงักล่ำว 

16. วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำ

ในกำรค ำนวณและกำรประกำศ

มลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ มูลคำ่หน่วย

ลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรด ำเนินกำร

ในกรณีท่ีมลูคำ่หน่วยลงทุนไม่

ถูกตอ้ง : 

16.2. เง่ือนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจดักำรจะค ำนวณมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตำม

หลกัเกณฑ ์และวธีิกำรท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ

ก ำหนด 

… 

2. บริษัทจดักำรจะค ำนวณและประกำศมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่ำ

หน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนเปิด ตำมระยะเวลำดงัต่อไปน้ี  

(2.1) ค ำนวณมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิและมลูคำ่หน่วยลงทุนทุกส้ินวนัท ำ

กำร  

(2.2) ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน

ทุกส้ินวนัท ำกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ใหใ้ชม้ลูคำ่หน่วยลงทุนของ

16.2. เง่ือนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจดักำรจะค ำนวณมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตำมหลกัเกณฑ ์และ

วิธีกำรตำมท่ีประกำศสมำคมบริษัทจดักำรลงทุนก ำหนด โดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำก

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

… 

2. บริษัทจดักำรจะค ำนวณและประกำศมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน รำคำ

ขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตำมระยะเวลำ

ดงัต่อไปน้ี  

(2.1) ค ำนวณมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิและมลูคำ่หน่วยลงทุนของทุกส้ินวนัท ำกำร  

(2.2) ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของทุกส้ินวนัท ำกำร

ซ้ือขำยหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ใหใ้ชม้ลูค่ำหน่วยลงทุนของส้ินวนัท ำกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุนน้ัน

เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำดงักล่ำว  
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ส้ินวนัท ำกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุนน้ันเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำ

ดงักล่ำว  

(2.3) ประกำศมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่ำหน่วยลงทุนของวนัท ำกำร

ซ้ือขำยหน่วยลงทุนล่ำสุด โดยใหป้ระกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป  

(2.4) ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน

ของวนัท ำกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุนล่ำสุด โดยใหป้ระกำศในวนัท ำกำร

ถดัไป 

 

… 

 (2.3) ประกำศมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิและมูลค่ำหน่วยลงทุนของวนัท ำกำรซ้ือขำยหน่วย

ลงทุนล่ำสุด โดยใหป้ระกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป   

 (2.4) ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของวนัท ำกำรซ้ือ

ขำยหน่วยลงทุนล่ำสุด โดยใหป้ระกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป 

… 

ในกรณีท่ีมีเหตุจ ำเป็นและสมควรท่ีอยูน่อกเหนือกำรควบคุมของบริษัทจดักำร โดยเหตุ

ดงักล่ำวส่งผลใหบ้ริษัทจดักำรไม่ไดร้บัขอ้มลูเก่ียวกบัรำคำของทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน 

หรือไม่สำมำรถค ำนวณหรือประกำศมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำย

หน่วยลงทุน และรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนได ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมท่ี

ประกำศสมำคมบริษัทจดักำรลงทุนก ำหนด  

 

บริษัทจดักำรอำจไม่ค ำนวณและไม่ประกำศมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน 

รำคำขำยและรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี  

(ก) เมื่อบริษัทจดักำรไม่ขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่

ขำยคืนหน่วยลงทุน ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑก์ำร

จดักำรกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รำยยอ่ย กองทุนรวม

เพื่อผูล้งทุนประเภทสภำบนั และกองทุนส่วนบุคคล โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพำะในช่วง

ระยะเวลำดงักล่ำว 

(ข) เมื่อมีเหตุท่ีบริษัทจดักำรตอ้งเลิกกองทุน โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตั้งแต่วนัท่ีปรำกฏเหตุ

ดงักล่ำว  

(ค) เมื่อกองทุนไดร้บักำรผ่อนผนัจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกี่ยวกบักำร

ค ำนวณและประกำศมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคำ่หน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และ

รำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ก่อนท่ีประกำศสมำคมบริษัทจดักำรลงทุนจะมีผลบงัคบัใช ้

บริษัทจดักำรจะปฏบิติัตำมท่ีเคยไดร้บัผ่อนผนัจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

17.6. ผูส้อบบญัชี  ช่ือ : นำย พรีะเดช พงษ์เสถียรศกัด์ิ  สำมำรถดูขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม 
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 .... 

รำยละเอียดเพิ่มเติม (ผูส้อบบญัชี) :  

หรือบุคคลอืน่ท่ีไดร้บัควำมเห็นชอบตำมประกำศวำ่ดว้ยกำรใหค้วำม

เห็นชอบผูส้อบบญัชี โดยบริษัทจดักำรจะแจง้ใหส้ ำนักงำน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ 

18. รอบระยะเวลำบญัชีประจ ำปี

ของกองทุนรวม 

18.1. วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชี : 

18.2. วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชีครั้งแรก :  

18.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชี ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนัถดัจำกวนัท่ีจดทะเบียน

กองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม 

วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชีครั้งแรก ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนัถดัจำกวนัท่ีจด

ทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม 

18.1. วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชี :  

18.2. วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชีครั้งแรก :  

18.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

สำมำรถดูขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม   

19. กำรขอมติของผูถื้อหน่วย

ลงทุน และวธีิกำรแกไ้ขโครงกำร

จดักำรกองทุนรวม หรือแกไ้ข

วิธีกำรจดักำร  

บริษัทจดักำรสำมำรถด ำเนินกำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรหรือแกไ้ข

วิธีกำรจดักำรไดด้ว้ยวิธีกำรดงัต่อไปน้ี  

... 

 

เป็นไปตำมประกำศ 

 

20. ขอ้ก ำหนดอื่นๆ 20.1 กำรรบัผลประโยชน์ตอบแทน เน่ืองจำกกำรท่ีกองทุนใชบ้ริกำร

บุคคลอื่น (Soft Commission)  

… 

20.2 กำรวำงทรพัยส์ ำหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่มีภูมิล ำเนำใน

ประเทศไทย 

…  

20.3 ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบั FATCA และกฎหมำยภำษีต่ำงประเทศใน

ลกัษณะเดียวกนั  

…  

ตดัออก 
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20.4 กองทุนใชก้ลยุทธก์ำรบริหำรกองทุนโดยมุ่งหวงัใหผ้ล

ประกอบกำรเคล่ือนไหวตำมดชันีช้ีวดั (Passive management/index 

tracking)  

…  

21. กำรด ำเนินกำรกรณีบริษัท

จดักำรไม่สำมำรถด ำรงเงิน 

กองทุนไดต้ำมท่ีประกำศก ำหนด  

 

ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทุนไดต้ำมท่ีประกำศ

ก ำหนด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเปล่ียนใหบ้ริษัทจดักำรรำยอื่นเขำ้

จดักำรกองทุนรวมแทนดว้ยวิธีกำรขอรบัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน

หรือ ขอมติโดยเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตำมจ ำนวน

หน่วยลงทุนรวมกนัมำกกวำ่รอ้ยละ 50 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ี

จ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมภำยใน 15 วนันับแต่วนัท่ีรู ้

หรือควรรูว้่ำไมส่ำมำรถด ำรงเงินกองทุนได ้ทั้งน้ี หำกมีเหตุจ ำเป็นและ

สมควร บริษัทจดักำรอำจขอใหส้ ำนักงำนพิจำรณำขยำยระยะเวลำ

ออกไปได ้โดยกำรคดัเลือกบริษทัจดักำรกองทุนรวมรำยใหม่จะ

ค ำนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั และในกรณีท่ีมี

ค่ำใชจ้่ำยเกิดขึ้ นจำกกำรเปล่ียนบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรรำยเดิมจะ

เป็นผูร้บัผิดชอบค่ำใชจ้ำ่ยดงักล่ำว หำกบริษัทจดักำรไม่สำมำรถ

ด ำเนินกำรไดภ้ำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำร

เลิกกองทุนรวมต่อไป 

เป็นไปตำมประกำศ 

ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการ 

1. บริษัทจดักำร 1.1 สิทธิของบริษัทจดักำร 

(1) รบัค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้ อ

คืนหน่วยลงทุน (ถำ้มี) ค่ำธรรมเนียมในกำรจดักำรกองทุนและ

ค่ำธรรมเนียม ค่ำใชจ้ำ่ย และหรือ เงินตอบแทนอื่นใด ตำมอตัรำท่ี

ก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ "คำ่ธรรมเนียมและค่ำใชจ้ำ่ยท่ีเรียกเก็บจำกผูส้ัง่ซ้ือ

หรือผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนรวม" 

1.1 สิทธิของบริษัทจดักำร 

(1) รบัค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน (ถำ้

มี) ค่ำธรรมเนียมในกำรจดักำรกองทุนและค่ำธรรมเนียม ค่ำใชจ้่ำย และหรือ เงินตอบ

แทนอื่นใด ตำมอตัรำท่ีก ำหนดไวใ้นโครงกำร 

… 

 



ตารางเปรียบเทียบการแกไ้ขโครงการกองทุนเปิดเค ดชันีหุน้ธุรกิจธนาคาร 

 

K-BANKING         25 

 

หวัขอ้ เดิม ใหม ่

… 

1.2. หน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของบริษัทจดักำร 

(1) กำรจดัตั้ง เปล่ียนแปลง เพิม่เติม และจดทะเบียนกองทุน 

... 

(ง) แจง้กำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มลูท่ีไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ ยกเวน้กำรเพิ่ม

จ ำนวนเงินทุนจดทะเบียนและกำรแกไ้ขเพิ่มเติมจ ำนวนและมลูคำ่

หน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนใหแ้ก่ส ำนักงำน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 5 วนัท ำกำรนับแต่วนัท่ีไดแ้กไ้ข

เพิ่มเติมน้ัน 

(จ) เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรกองทุนหรือวิธี

จดักำรกองทุนภำยใต ้หวัขอ้ "วธีิกำรแกไ้ขโครงกำรจดักำรกองทุนรวม 

หรือแกไ้ขวิธีกำรจดักำร" 

(ฉ) จดัท ำหนังสือช้ีชวนใหม่ทุกรอบปีบญัชีเพื่อแสดงขอ้มลูเก่ียวกบั

กองทุน ณ วนัส้ินปีบญัชี และส่งใหแ้ก่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

ภำยใน 60 วนั นับแต่วนัส้ินปีบญัชีน้ัน 

... 

(ซ) ด ำเนินกำรเลิกกองทุนตำมหวัขอ้ “กำรเลิกโครงกำรจดักำร

กองทุนรวม” และ “กำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำรเมื่อเลิกโครงกำร

จดักำรกองทุนรวม” 

… 

(ฌ) จดัใหม้ีกำรช ำระบญัชีตำมหวัขอ้ “กำรช ำระบญัชีกองทุนรวม 

และวธีิกำรเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงกำร” 

… 

(2) กำรบริหำรกองทุน 

… 

1.2. หน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของบริษัทจดักำร 

(1) กำรจดัตั้ง เปล่ียนแปลง เพิม่เติม และจดทะเบียนกองทุน 

... 

(ง) แจง้กำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มลูท่ีไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ 

(จ) เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรกองทุนหรือวิธีจดักำรกองทุน 

(ฉ) จดัท ำหนังสือช้ีชวนตำมระยะเวลำท่ีประกำศก ำหนด 

... 

(ซ) ด ำเนินกำรเลิกกองทุนตำมหวัขอ้ “กำรเลิกกองทุนรวม”  

… 

(ฌ) จดัใหม้ีกำรช ำระบญัชีตำมหวัขอ้ “กำรช ำระบญัชีเมื่อเลิกกองทุน” 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) กำรบริหำรกองทุน 

… 
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(จ) จดัใหม้ีกำรรบัและจำ่ยค่ำธรรมเนียม ค่ำใชจ้ำ่ย หรือเงินตอบแทน

อื่นใดจำกและใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนใหเ้ป็นไปตำม

วตัถุประสงคข์องกำรจดักำรของกองทุนตำมท่ีก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ 

"ค่ำธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยท่ีเรียกเก็บจำกผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วย

ลงทุนและกองทุนรวม"  

 (ฉ) เบิกจ่ำยเงินของกองทุนส ำหรบัค่ำใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนของ

กองทุน ภำยใตห้วัขอ้ "ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้ำ่ยท่ีเรียกเก็บจำกผู้

สัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนรวม" 

… 

(3) กำรจดัท ำบญัชีและกำรรำยงำน 

… 

(ง) ค ำนวณมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำรับซ้ือคืน

หน่วยลงทุนตำมท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ “วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำร

ค ำนวณ และกำรประกำศมูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และ

รำคำหน่วยลงทุน”  

(จ) ด ำเนินกำรแกไ้ขรำคำขำย และรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน และ

จดัท ำรำยงำนตำมหวัขอ้ “หลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรด ำเนินกำรในกรณีท่ี

มลูค่ำหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

… 

 

(4) กำรขำยและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนและงำนทะเบียนหน่วยลงทุน  

(ก) จดัใหม้ีค ำสัง่จองซ้ือหน่วยลงทุน ค ำสัง่ซ้ือหน่วย ซ่ึงมีลกัษณะ

เป็นไปตำมท่ีกฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด 

...  

(จ) จดัใหม้ีกำรรบัและจำ่ยค่ำธรรมเนียม ค่ำใชจ้ำ่ย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจำกและ

ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องกำรจดักำรของกองทุน

ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นโครงกำร 

(ฉ) เบิกจ่ำยเงินของกองทุนส ำหรบัค่ำใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนของกองทุน ตำมท่ีระบุไว้

ในโครงกำร 

…    

 

 

 

(3) กำรจดัท ำบญัชีและกำรรำยงำน 

… 

(ง) ค ำนวณมูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุนตำมท่ีระบุไว้

ในโครงกำร  

(จ) ด ำเนินกำรแกไ้ขรำคำขำย และรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน และจดัท ำรำยงำน กรณีท่ี

มลูค่ำหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตำมท่ีระบุไวใ้นโครงกำร 

… 

 

 

 

 

(4) กำรขำยและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนและงำนทะเบียนหน่วยลงทุน  

(ก) จดัใหม้ีค ำสัง่จองซ้ือหน่วยลงทุน ค ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน 

ซ่ึงมีลกัษณะเป็นไปตำมท่ีกฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด 

...  

(ค) จดัสรรหน่วยลงทุนตำมวธีิกำรท่ีก ำหนด  
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(ค) จดัสรรหน่วยลงทุนตำมวธีิกำรท่ีก ำหนดในขอ้ "กำรจดัสรรหน่วย

ลงทุน" และ "กำรจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน"  

(ง) ด ำเนินกำรจดัสรรจ ำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีจะรบัซื้ อคืน

จำกผูถื้อหน่วยลงทุนตำมส่วนตำมหวัขอ้ “กำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระ

เงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือ “กำรไมข่ำย

หรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วย

ลงทุน” หรือ “กำรช ำระคำ่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน”  

… 

(ฉ) ด ำเนินกำรชดเชยรำคำตำมหวัขอ้ "หลกัเกณฑแ์ละวธีิกำร

ด ำเนินกำรในกรณีท่ีรำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง" 

... 

(ญ) ปิดบญัชีกองทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมิไดท้ ำกำรซ้ือขำยและไม่มี

หน่วยลงทุนคงเหลืออยูใ่นบญัชีกองทุนตำมท่ีระบุเง่ือนไขไวใ้นหวัขอ้ 

"กำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน" 

(ฎ) ขอควำมเห็นชอบจำกผูดู้แลผลประโยชน์ในกรณีท่ีจะด ำเนินกำร

ตำมขอ้ “กำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้

ถือหน่วยลงทุน” หรือขอ้ “กำรช ำระค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดว้ย

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่แทนเงิน” 

(ง) ด ำเนินกำรจดัสรรจ ำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีจะรบัซ้ือคืนจำกผูถื้อหน่วยลงทุน

ตำมส่วนตำมหวัขอ้ “กำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุน” หรือ “กำรไม่ขำย ไม่รับซ้ือคืน ไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมสัง่” หรือ 

“กำรช ำระค่ำรบัซื้ อคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน” 

ในโครงกำร 

... 

(ฉ) ด ำเนินกำรชดเชยรำคำกรณีท่ีรำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ตำมท่ีระบุไวใ้นโครงกำร 

 

... 

(ญ) ปิดบญัชีกองทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมิไดท้ ำกำรซ้ือขำยและไม่มีหน่วยลงทุนคง

เหลืออยูใ่นบญัชีกองทุน 

(ฎ) ขอควำมเห็นชอบจำกผูดู้แลผลประโยชน์ในกรณีท่ีจะด ำเนินกำรเล่ือนก ำหนดกำร

ช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ตำมท่ีระบุไวใ้นโครงกำร 

2. ผูดู้แลผลประโยชน์ : สิทธิ หนำ้ท่ี และควำมรบัผิดชอบ : 

… 

2.2. หน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ 

(1) หน้ำท่ีโดยทัว่ไป 

(ก) ดูแลใหบ้ริษัทจดักำรปฏบิติัตำมหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบ ตำมท่ี

ระบุไวใ้นโครงกำรภำยใตห้วัขอ้ "หน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของบริษัท

สิทธิ หนำ้ท่ี และควำมรบัผิดชอบ : 

… 

2.2. หน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ 

(1) หน้ำท่ีโดยทัว่ไป 

(ก) ดูแลใหบ้ริษัทจดักำรปฏบิติัตำมหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบ ตำมท่ีระบุไวใ้นโครงกำร

และขอ้ผูกพนัระหวำ่งผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนกบับริษัทจดักำรโดยเคร่งครัด 
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จดักำร" และขอ้ผูกพนัระหวำ่งผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนกบับริษัท

จดักำรโดยเคร่งครดั 

(ข) รบัรองควำมถูกตอ้งในกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยสิ์น มลูค่ำ

ทรพัยสิ์นสุทธิ และมลูคำ่หน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำ

รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดักำรไดค้ ำนวณไวแ้ลว้ตำมท่ีก ำหนดไว้

ในหวัขอ้ "วธีิกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศ

มลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคำ่หน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุนและ

รำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน" ของโครงกำร 

… 

(ง) รบัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงั และรำยงำนกำร

ชดเชยรำคำตำมหวัขอ้ "หลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรด ำเนินกำรในกรณีท่ี

รำคำขำยหน่วยลงทุนหรือรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง" 

... 

(ญ) ใหค้วำมเห็นชอบในกรณีท่ีบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมหวัขอ้ 

"กำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุน" หรือขอ้ "กำรช ำระค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดว้ย

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่แทนเงิน" "กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน" หรือ "กำรรบั

ช ำระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่น" 

... 

(ข) รบัรองควำมถูกตอ้งในกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยสิ์น มลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ และมลูคำ่

หน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดักำรได้

ค ำนวณไวแ้ลว้ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นโครงกำร  

… 

(ง) รบัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงั และรำยงำนกำรชดเชยรำคำ กรณีท่ี

มลูค่ำหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตำมท่ีระบุไวใ้นโครงกำร 

 

... 

(ญ) ใหค้วำมเห็นชอบในกรณีท่ีบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำ

ขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน และกำรไม่ขำย ไม่รบัซื้ อคืน ไม่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนตำมสัง่ ตำมท่ีระบุไวใ้นโครงกำร 

... 

3. ผูส้อบบญัชี  ช่ือ : นำย พรีะเดช พงษ์เสถียรศกัด์ิ  

ท่ีอยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ำกดั อำคำรธรรมนิติ ชั้น 6-7 

ซอยเพิ่มทรพัย ์(ประชำช่ืน 20) เลขท่ี 178 ถนนประชำช่ืน แขวงบำง

ซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800 โทรศพัท ์0 2596 0500  

... 

สิทธิ หนำ้ท่ี และควำมรบัผิดชอบ :  

- ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินประจ ำรอบระยะเวลำบญัชีของกองทุนตำม

มำตรฐำนกำรสอบบญัชีท่ีรบัรองทัว่ไป 

- สำมำรถดูขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม 
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สิทธิ หนำ้ท่ี และควำมรบัผิดชอบ : 

6. ผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อ

คืน 

ช่ือ : ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ท่ีอยู ่: 1 ซอยกสิกรไทย ถนนรำษฎรบ์รูณะ เขตรำษฎรบ์ูรณะ 

กรุงเทพมหำนคร 10140 โทรศพัท ์0 2888 8888 และสำขำต่ำง ๆ 

ทัว่ประเทศ 

สิทธิ หนำ้ท่ี และควำมรบัผิดชอบ : 

บริษัทจดักำรอำจแต่งตั้งผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนเพิ่มเติมหรือ

ยกเลิกกำรแต่งตั้งผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนในภำยหลงั โดย

บริษัทจดักำรจะแจง้กำรแต่งตั้งหรือยกเลิกกำรแต่งตั้งผูส้นับสนุนกำร

ขำยหรือรบัซื้ อคืนใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบทุกครั้ง ใน

กรณีของกำรแต่งตั้งผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนเพิ่มเติม 

ผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคนืดงักล่ำวอำจเป็นบุคคลธรรมดำหรือ

นิติบุคคลท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ไดใ้หค้วำมเห็นชอบเพื่อ

ท ำหน้ำท่ีเป็นผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนของกองทุน โดย

ผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคนืท่ีไดร้บักำรแต่งตั้งจะตอ้งปฏบิติังำน

ไดภ้ำยใตร้ะบบงำนเดียวกนักบัผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคนืท่ี

ปฏบิติัหน้ำท่ีอยูก่่อนแลว้ 

สิทธิ หนำ้ท่ี และควำมรบัผิดชอบ : 

6.1 สิทธิของผูส้นับสนุนกำรขำยหน่วยลงทุน 

... 

ช่ือ : ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน)  

ท่ีอยู ่: 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 

10400 โทรศพัท ์0 2888 8888 

สิทธิ หนำ้ท่ี และควำมรบัผิดชอบ : 

บริษัทจดักำรอำจแต่งตั้งผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือ

ยกเลิกกำรแต่งตั้งผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนภำยหลงั ในกรณีของกำร

แต่งตั้งผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนดงักล่ำวอำจเป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลท่ีส ำนักงำน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ไดใ้หค้วำมเห็นชอบเพื่อท ำหนำ้ท่ีเป็นผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บั

กำรแต่งตั้งจะตอ้งปฏบิติังำนไดภ้ำยใตร้ะบบงำนเดียวกนักบัผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบั

ซ้ือคืนท่ีปฏบิติัหน้ำท่ีอยูก่่อนแลว้ 

สิทธิ หนำ้ท่ี และควำมรบัผิดชอบ : 

6.1 สิทธิของผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

... 

 

13. สิทธิหน้ำท่ีและควำม

รบัผิดชอบของผูถื้อหน่วยลงทุน 

13.1 สิทธิในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดักำรมีขอ้ผูกพนัท่ีจะตอ้งรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจำกผูถื้อหน่วย

ลงทุน เมื่อผูถื้อหน่วยลงทุนน ำหน่วยลงทุนมำขำยคืนแก่บริษัทจดักำร 

หรือผ่ำนผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืน ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถ

น ำหน่วยลงทุนมำขำยคืนไดทุ้กวนัท ำกำรรบัซื้ อคืนตำมรำคำรบัซ้ือคืน

13.1 สิทธิในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดกำรมีขอ้ผูกพนัท่ีจะตอ้งรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจำกผูถื้อหน่วยลงทุน เมื่อผูถื้อ

หน่วยลงทุนน ำหน่วยลงทุนมำขำยคืนแก่บริษัทจดักำร หรือผ่ำนผูส้นับสนุนกำรขำยหรือ

รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถน ำหน่วยลงทุนมำขำยคืนไดทุ้กวนัท ำกำร

รบัซ้ือคืนตำมรำคำรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนซ่ึงค ำนวณตำมท่ีระบุในโครงกำร และไดร้บักำร



ตารางเปรียบเทียบการแกไ้ขโครงการกองทุนเปิดเค ดชันีหุน้ธุรกิจธนาคาร 

 

K-BANKING         30 

 

หวัขอ้ เดิม ใหม ่

หน่วยลงทุนซ่ึงค ำนวณตำมหวัขอ้ "วธีิกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำร

ค ำนวณและกำรประกำศมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน รำคำ

ขำยหน่วยลงทุนและรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน" และไดร้บักำรรบัรอง

โดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ยกเวน้ กรณีท่ีบริษัทจดักำรด ำเนินกำร

ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ "กำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืน

หน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" หรือ "กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน"  

ผูถื้อหน่วยลงทุนอำจไดร้บัช ำระค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเป็น

หลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงินได ้ในกรณีท่ีกองทุนไม่สำมำรถ

ช ำระเงินค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้ำมท่ี

ก ำหนดไวภ้ำยใตห้วัขอ้ "กำรช ำระคำ่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดว้ย

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่แทนเงิน" 

รบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ยกเวน้ กรณีท่ีบริษัทจดักำรด ำเนินกำรตำมท่ีก ำหนด

ไวใ้นหัวขอ้ "กำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุน" หรือ "กำรไม่ขำย ไม่รบัซื้ อคืน ไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมสัง่"  

 

ผูถื้อหน่วยลงทุนอำจไดร้บัช ำระค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอืน่

แทนเงินได ้ในกรณีท่ีกองทุนไม่สำมำรถช ำระเงินค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุนไดต้ำมท่ีก ำหนดไวใ้นโครงกำร  

 

 13.4. ขอ้จ ำกดักำรโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในกำรปฏเิสธ

กำรลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่ว่ำทอดใดๆ หำกกำรโอนหน่วย

ลงทุนดงักล่ำวเป็นกำรโอนหรือจ ำหน่ำยใหแ้ก่พลเมืองสหรฐัอเมริกำ

หรือผูท่ี้มีถ่ินฐำนอยูใ่นสหรฐัอเมริกำ หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินท่ีอยู่

ในสหรฐัอเมริกำ รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่ำวและบริษัท

หรือหำ้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ นและด ำเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกำ 

 

 

 

13.4. ขอ้จ ำกดักำรโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในกำรปฏเิสธกำรโอนหน่วย

ลงทุนไม่ว่ำทอดใดๆ ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

1. กำรโอนหน่วยลงทุนดงักล่ำวส่งผลใหบ้ริษัทจดักำรไม่สำมำรถปฏบิติัหนำ้ท่ีท่ีเกี่ยวขอ้ง

กบักฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและ Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วย

ลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อควำมรบัผิดชอบทำงกฎหมำยของบริษัทจดักำร โดยไม่

จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ 

2. เป็นกำรโอนหรือจ ำหน่ำยใหแ้ก่พลเมืองสหรฐัอเมริกำหรือผูท่ี้มีถ่ินฐำนอยูใ่น

สหรฐัอเมริกำ หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรฐัอเมริกำ รวมถึงกองทรพัยสิ์นของ

บุคคลดงักล่ำวและบริษัทหรือหำ้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ นและด ำเนินกิจกรรมใน

สหรฐัอเมริกำ 
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13.5. สิทธิในกำรลงมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรลงทุนหรือ

แกไ้ขวิธีจดักำร :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมสิีทธิลงมติเพื่อท ำกำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรหรือ

แกไ้ขวิธีจดักำร ซ่ึงเป็นไปตำมหวัขอ้ "กำรขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน 

และวธีิกำรแกไ้ขโครงกำรจดักำรกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีกำรจดักำร" 

ในส่วนรำยละเอียดโครงกำรจดักำรกองทุนรวม และในกรณีท่ีมผีูถื้อ

หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำหน่ึงในสำมของจ ำนวนหน่วย

ลงทุนท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษัทจดักำรหรือบริษัทหลกัทรพัยท่ี์

เป็นเจำ้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus 

Account) ตอ้งไม่นับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนน้ันในส่วนท่ีเกิน

กว่ำหน่ึงในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด ทั้งน้ี 

เป็นไปภำยใตห้วัขอ้ "กำรขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวธีิกำรแกไ้ข

โครงกำรจดักำรกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีกำรจดักำร" ในส่วน

รำยละเอียดโครงกำรจดักำรกองทุนรวม 

13.5. สิทธิในกำรลงมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรลงทุนหรือแกไ้ขวิธีจดักำร :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมสิีทธิลงมติเพื่อท ำกำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรหรือแกไ้ขวิธีจดักำร และ

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำหน่ึงในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ี

จ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษัทจดักำรหรือบริษัทหลกัทรพัยท่ี์เป็นเจำ้ของบญัชีแบบไม่

เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ตอ้งไม่นับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วย

ลงทุนน้ันในส่วนท่ีเกินกว่ำหน่ึงในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด  

14. กำรออกและส่งมอบเอกสำร

แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

14.2. เง่ือนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและ

ระยะเวลำกำรส่งมอบ 

เมื่อบริษัทจดักำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน

ไดร้บัใบค ำขอเปิดบญัชีและใบค ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีกรอก

รำยละเอียดครบถว้นชดัเจนพรอ้มหลกัฐำนประกอบต่ำงๆ ตำมท่ีระบุ

ไวใ้นหวัขอ้ "เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี" และผูจ้องซ้ือหรือผู ้

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดช้ ำระเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุนครบถว้นแลว้ บริษัท

จดักำร หรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนในนำมของ

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือ

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐำนภำยในวนัท่ีบริษัทจดักำรหรือ

ผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนไดท้ ำรำยกำรขำยหน่วย

14.2. เง่ือนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลำกำรส่งมอบ 

เมื่อบริษัทจดักำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดร้บัใบค ำขอเปิด

บญัชีและใบค ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีกรอกรำยละเอียดครบถว้นชดัเจนพรอ้ม

หลกัฐำนประกอบต่ำงๆ และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดช้ ำระเงินค่ำซื้ อหน่วย

ลงทุนครบถว้นแลว้ บริษัทจดักำร หรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใน

นำมของบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐำนภำยในวนัท่ีบริษัทจดักำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อ

คืนหน่วยลงทุนไดท้ ำรำยกำรขำยหน่วยลงทุนแลว้ โดยผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนมี

หน้ำท่ีท่ีจะมำรบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและจะตอ้งลงลำยมือช่ือในบตัรตวัอยำ่ง

ลำยมือช่ือและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ 

… 
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ลงทุนแลว้ โดยผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนมีหน้ำท่ีท่ีจะมำรบัสมุด

บญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและจะตอ้งลงลำยมือช่ือในบตัรตวัอยำ่ง

ลำยมือช่ือและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ 

… 

16. วิธีกำรช ำระเงินหรือ

ทรพัยสิ์นอื่นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุน 

หำกมีกำรผิดนัดช ำระหน้ีหรือมพีฤติกำรณว์ำ่ผูอ้อกตรำสำรแห่งหน้ี

หรือลูกหน้ีตำมสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่สำมำรถช ำระหน้ีได ้

บริษัทจดักำรจะรบัช ำระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นทั้งท่ีเป็นหลกัประกนัและ

มิใช่หลกัประกนัเพื่อกองทุนรวมตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

ว่ำดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรในกำรจดักำรกองทุนรวมในกรณีท่ีผูอ้อก

ตรำสำรแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตำมสิทธิเรียกรอ้งผิดนัดช ำระหน้ี ดงัน้ี 

16.1. กรณีท่ีบริษัทจดักำรไดบ้นัทึกมลูค่ำตรำสำรแห่งหน้ีหรือสิทธิ

เรียกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย ์

16.1.1. เมื่อมีกำรบนัทึกมลูค่ำตรำสำรแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็น

ศูนย ์ผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรำยท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ 

วนัท่ีบริษัทจดักำรไดบ้นัทึกมลูคำ่ตรำสำรแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้ง

เป็นศูนยเ์ป็นผูม้ีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิจำกทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ำกกำรรบัช ำระ

หน้ี 

16.1.2 เมื่อไดร้บัทรพัยสิ์นมำจำกกำรรบัช ำระหน้ี บริษัทจดักำรจะไม่

น ำทรพัยสิ์นดงักล่ำวและเงินไดสุ้ทธิจำกทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ำกกำรรบัช ำระ

หน้ี มำรวมค ำนวณมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม และจะ

จ ำหน่ำยทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ำกกำรรบัช ำระหน้ีในโอกำสแรกท่ีสำมำรถ

กระท ำไดโ้ดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั เวน้

แต่กรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิจำกทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ำก

กำรรบัช ำระหน้ีตกลงรบัช ำระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นดงักล่ำวแทนเงิน ทั้งน้ี 

ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรท่ีสมำคมบริษัทจดักำรลงทุนก ำหนดโดย

การด าเนินการในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลกูหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งผิดนดัช าระ

หน้ี หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ  าหน่ายได้

ดว้ยราคาที่สมเหตสุมผล 

ส่วนท่ี 1 กำรด ำเนินกำรเมื่อมีกำรผิดนัดช ำระหน้ี หรือมีพฤติกำรณว์ำ่ผูอ้อกตรำสำรหน้ี

หรือลูกหน้ีตำมสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สำมำรถช ำระหน้ีได ้หรือเมื่อปรำกฏขอ้เท็จจริงท่ี

บริษัทจดักำรพจิำรณำแลว้เห็นวำ่ตรำสำรท่ีลงทุนน้ันประสบปัญหำขำดสภำพคล่อง

หรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยไดด้ว้ยรำคำท่ีสมเหตุสมผล 

1. กำรก ำหนดใหเ้ป็นผูม้สิีทธิไดร้บัเงินไดสุ้ทธิจำกทรพัยสิ์นอื่นท่ีไดจ้ำกกำรรบัช ำระหน้ี 

1.1 กรณีกองทุนท่ีบริษัทจดักำรไดบ้นัทึกมลูค่ำตรำสำรหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 

บริษัทจดักำรก ำหนดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกรำยท่ีมช่ืีออยูใ่นทะเบียน ณ วนัท่ีบริษัท

จดักำรบนัทึกมลูค่ำตรำสำรหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 เวน้แต่บริษัทจดักำรด ำเนินกำร

ตำมขอ้ 1.2 ก่อนแลว้ 

1.2. กรณีท่ีมีพฤติกำรณว์ำ่ผูอ้อกตรำสำรหน้ีหรือลูกหน้ีตำมสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สำมำรถ

ช ำระหน้ีได ้หรือเมื่อปรำกฏขอ้เท็จจริงท่ีบริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้เห็นวำ่ตรำสำรท่ี

ลงทุนโดยมีนัยส ำคญัต่อมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนน้ันประสบปัญหำขำดสภำพ

คล่องหรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยไดด้ว้ยรำคำท่ีสมเหตุสมผล 

บริษัทจดักำรอำจก ำหนดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกรำยท่ีมช่ืีออยูใ่นทะเบียน ณ วนัท่ีมี

พฤติกำรณว์ำ่ผูอ้อกตรำสำรหน้ีหรือลูกหน้ีตำมสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สำมำรถช ำระหน้ีไดก้็

ได ้หรือเมื่อปรำกฏขอ้เท็จจริงท่ีบริษัทจดักำรพจิำรณำแลว้เห็นวำ่ตรำสำรท่ีลงทุนน้ัน

ประสบปัญหำขำดสภำพคล่องหรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยไดด้ว้ยรำคำท่ีสมเหตุสมผล 
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ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ในระหว่ำงท่ี

บริษัทจดักำรยงัไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ำกกำรรบัช ำระหน้ี 

บริษัทจดักำรอำจจดัหำผลประโยชน์จำกทรพัยสิ์นน้ันได ้และในกรณีท่ี

มีค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรทรพัยสิ์น บริษัทจดักำรจะจำ่ยจำกเงินส ำรอง 

รำยไดห้รือผลประโยชน์ท่ีไดจ้ำกกำรบริหำรทรพัยสิ์นน้ัน 

16.1.3. เมื่อมีเงินไดสุ้ทธิจำกทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ำกกำรรบัช ำระหน้ีดว้ย

ทรพัยสิ์นอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจดักำรจะเฉล่ียเงินไดสุ้ทธิจำก

ทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ำกกำรรบัช ำระหน้ีคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมสิีทธิใน

เงินไดสุ้ทธิน้ันภำยใน 45 วนันับตั้งแต่วนัถดัจำกวนัท่ีมีเงินไดสุ้ทธิ 

และจะแจง้รำยละเอียดเกี่ยวกบักำรเฉล่ียเงินคืนไปยงัส ำนักงำน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนัท ำกำรนับตั้งแต่วนัถดัจำกวนัท่ี

บริษัทจดักำรไดเ้ฉล่ียเงินคืน เวน้แต่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

จะผ่อนผนัระยะเวลำกำรเฉล่ียเงินคืนเป็นอยำ่งอื่น 

16.1.4. เมื่อมีกำรบนัทึกมลูค่ำตรำสำรแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็น

ศูนยแ์ลว้ ต่อมำปรำกฏว่ำกองทุนรวมไดร้บัช ำระหน้ีตำมตรำสำรแห่ง

หน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งดงักล่ำวเป็นเงิน บริษัทจดักำรจะปฏบิติัตำม

ควำมในขอ้ 16.1.3 โดยอนุโลม 

16.2. กรณีท่ีบริษัทจดักำรไม่ไดบ้นัทึกมลูค่ำตรำสำรแห่งหน้ีหรือสิทธิ

เรียกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย ์

16.2.1 ก่อนกำรรบัช ำระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นท่ีมิใช่หลกัประกนัในแต่

ละครั้ง บริษัทจดักำรจะตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหน่วยลงทุน

ตำมมติพิเศษ 

ในกำรขอควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหน่วยลงทุนตำมวรรคหน่ึง บริษัท

จดักำรจะระบุรำยละเอียดเกี่ยวกบัทรพัยสิ์นท่ีกองทุนรวมจะไดจ้ำกกำร

2. บริษัทจดักำรแจง้ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัท่ี

บริษัทจดักำรบนัทึกมลูค่ำตรำสำรหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 โดยระบุประเภท จ ำนวน 

ช่ือผูอ้อกตรำสำรหน้ีหรือลูกหน้ีตำมสิทธิเรียกรอ้ง เงินส ำรอง (ถำ้มี) และวนัท่ีบริษัท

จดักำรบนัทึกมลูค่ำตรำสำรหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 หรือวนัท่ีบริษัทจดักำรทรำบถึง

พฤติกำรณว์ำ่ผูอ้อกตรำสำรหน้ีหรือลูกหน้ีตำมสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สำมำรถช ำระหน้ีได ้

แลว้แต่กรณี 

3. กรณีกองทุนท่ีบริษัทจดักำรไดบ้นัทึกมลูค่ำตรำสำรหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0  

บริษัทจดักำรจะตอ้งจดัใหม้ีขอ้มลูตำมขอ้ 2. ไวท่ี้ส ำนักงำนใหญ่ ส ำนักงำนสำขำของ

บริษัทจดักำร และสถำนท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนท่ีใชใ้นกำรซ้ือขำยหน่วยของกองทุนภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีบริษัทจดักำรแจง้

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เป็นระยะเวลำอยำ่งน้อย 30 วนัดว้ย 

ทั้งน้ี กรณีท่ีมีพฤติกำรณว์่ำผูอ้อกตรำสำรหน้ีหรือลูกหน้ีตำมสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สำมำรถ

ช ำระหน้ีได ้บริษัทจดักำรไม่ตอ้งน ำตรำสำรหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งน้ันมำรวมค ำนวณ

มลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน และในกรณีท่ีพิจำรณำแลว้มีควำมเช่ือโดยสุจริตและ

สมเหตุสมผลวำ่ตรำสำรท่ีกองทุนลงทุนโดยมีนัยส ำคญัต่อมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุนประสบปัญหำขำดสภำพคล่องหรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยไดด้ว้ยรำคำท่ี

สมเหตุสมผล และกำรจ ำหน่ำยจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัท

จดักำรไม่ตอ้งน ำตรำสำรน้ันมำรวมค ำนวณมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ทั้งน้ี โดย

ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูดู้แลผลประโยชน์ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรไม่ไดม้ีกำรก ำหนดผูม้สิีทธิไดร้บัเงินไดสุ้ทธิจำกทรพัยสิ์นอื่นท่ีได้

จำกกำรรบัช ำระหน้ีตำมขอ้ 1. บริษัทจดักำรจะรบัช ำระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นท่ีมใิช่

หลกัประกนัเพื่อกองทุนไดเ้มื่อด ำเนินกำรดงัน้ี 

(1) ระบุรำยละเอียดเกี่ยวกบักำรรบัช ำระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นไวใ้นขอ้ผูกพนั 

(2) ตอ้งไดร้บัมติพิเศษจำกผูถื้อหน่วยลงทุนก่อนกำรรบัช ำระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นท่ีมิใช่

หลกัประกนัในแต่ละครั้ง โดยด ำเนินกำรดงัน้ี 
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รบัช ำระหน้ี มลูค่ำของทรพัยสิ์น ประมำณกำรคำ่ใชจ้่ำย พรอ้มเหตุผล

และควำมจ ำเป็นในกำรรบัช ำระหน้ี 

16.2.2. เมื่อไดร้บัทรพัยสิ์นมำจำกกำรรบัช ำระหน้ี บริษัทจดักำรจะ

น ำทรพัยสิ์นดงักล่ำวมำรวมค ำนวณมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน

รวมโดยจะก ำหนดรำคำทรพัยสิ์นน้ันเพื่อใชใ้นกำรค ำนวณมลูคำ่

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรท่ีสำมำคม

บริษัทจดักำรลงทุนก ำหนดโดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และจะด ำเนินกำรกบัทรพัยสิ์นดงักล่ำวดงัน้ี 

1. กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมสำมำรถลงทุนในหรือมีไว ้

ได ้บริษัทจดักำรอำจมีไวซ่ึ้งทรพัยสิ์นดงักล่ำวต่อไปเพื่อเป็นทรพัยสิ์น

ของกองทุนรวมก็ได ้

2. กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมไม่สำมำรถลงทุนในหรือมี

ไวไ้ด ้บริษัทจดักำรจะจ ำหน่ำยทรพัยสิ์นดงักล่ำวในโอกำสแรกท่ี

สำมำรถกระท ำไดโ้ดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็น

ส ำคญั และในระหวำ่งท่ีบริษัทจดักำรยงัไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรพัยสิ์น

ดงักล่ำว บริษัทจดักำรอำจจดัหำผลประโยชน์จำกทรพัยสิ์นดงักล่ำวใน

กรณีท่ีมีค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบริหำรทรพัยสิ์น บริษัทจดักำรจะจ่ำยจำก

ทรพัยสิ์นของกองทุนรวม 

16.3. ในกรณีท่ีมีพฤติกำรณว์ำ่ผูอ้อกตรำสำรแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตำม

สิทธิเรียกรอ้งจะไมส่ำมำรถช ำระหน้ีได ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้

ผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรำยท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัท่ี

มีพฤติกำรณว์ำ่ผูอ้อกตรำสำรหน้ีหรือลูกหน้ีตำมสิทธิเรียกรอ้งจะไม่

สำมำรถช ำระหน้ีได ้เป็นผูม้ีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิจำกทรพัยสิ์นอื่นท่ีได้

จำกกำรรบัช ำระหน้ีก็ได ้ทั้งน้ี ในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว บริษทัไม่

(2.1) ระบุรำยละเอียดเกี่ยวกบัทรพัยสิ์นท่ีกองทุนจะไดจ้ำกกำรรบัช ำระหน้ีดว้ย

ทรพัยสิ์นอื่น มลูค่ำของทรพัยสิ์น ประมำณกำรคำ่ใชจ้ำ่ย เช่น ค่ำใชจ้่ำยในกำรไดม้ำซึ่ง

ทรพัยสิ์น คำ่ใชจ้่ำยในกำรบริหำรทรพัยสิ์น และคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจ ำหน่ำยทรพัยสิ์น เป็น

ตน้ 

(2.2) ระบุเหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรรบัช ำระหน้ี 

(2.3) จดัใหม้ีหรือจดัท ำเอกสำรหลกัฐำนอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงดงัน้ี 

(2.3.1) เอกสำรหลกัฐำนซ่ึงแสดงใหเ้ห็นไดว้่ำมีกำรผิดนัดช ำระหน้ีเกิดขึ้ น 

(2.3.2) บทวิเครำะหแ์ละเหตุผลประกอบบทวิเครำะหท่ี์บริษัทจดักำรจดัท ำซ่ึงแสดงถึง

พฤติกำรณว์ำ่ผูอ้อกตรำสำรหน้ีหรือลูกหน้ีตำมสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สำมำรถช ำระหน้ีได ้

หรือขอ้เท็จจริงท่ีบริษัทจดักำรพจิำรณำแลว้เห็นว่ำตรำสำรท่ีลงทุนน้ันขำดสภำพคล่อง

หรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยไดด้ว้ยรำคำท่ีสมเหตุสมผล 

 

ส่วนท่ี 2 กำรด ำเนินกำรเมื่อบริษัทจดักำรไดร้บัทรพัยสิ์นมำจำกกำรรบัช ำระหน้ีดว้ย

ทรพัยสิ์นอื่นเพื่อกองทุน 

1. บริษัทจดักำรแจง้ขอ้มลูต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนัท ำกำรนับ

แต่วนัท่ีไดร้บัทรพัยสิ์นมำ โดยระบุประเภท จ ำนวน และช่ือผูอ้อกตรำสำรหน้ีหรือลูกหน้ี

ตำมสิทธิเรียกรอ้ง วนัท่ีบริษัทจดักำรไดร้บัทรพัยสิ์นมำจำกกำรรบัช ำระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์น

อื่น พรอ้มทั้งรำยละเอียดเกี่ยวกบัทรพัยสิ์นท่ีไดร้บัโดยมีสำระส ำคญัอยำ่งน้อยเกี่ยวกบั

ทรพัยสิ์นดงักล่ำว มลูคำ่ทรพัยสิ์น ค่ำใชจ้่ำยในกำรรบัช ำระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่น 

2. บริษัทจดักำรจะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีบริษัทจดักำรไดแ้จง้

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมขอ้ 1. เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 วนั โดยจดัให้

มีรำยละเอียดตำมขอ้ 1. ไวท่ี้ส ำนักงำนใหญ่และส ำนักงำนสำขำของ บริษัทจดักำร 

ตลอดจนสถำนท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีใชใ้น

กำรซ้ือขำยหน่วยลงทุนของกองทุน 



ตารางเปรียบเทียบการแกไ้ขโครงการกองทุนเปิดเค ดชันีหุน้ธุรกิจธนาคาร 

 

K-BANKING         35 

 

หวัขอ้ เดิม ใหม ่

ตอ้งน ำตรำสำรแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งน้ันมำรวมค ำนวณมลูคำ่

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

 

16.4. วิธีกำรช ำระคำ่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ย

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่แทนเงิน 

กรณีบริษัทจดักำรไม่สำมำรถช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และ

จะช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทน 

บริษัทจดักำรจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้ ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็น

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่แทนเงินได ้

 

เง่ือนไขเพิ่มเติม : 

ในกำรเฉล่ียเงินคืนแต่ละครั้งตำมขอ้ 16.1.3 หำกบริษัทจดักำรมี

เหตุผลแสดงใหเ้ห็นว่ำ เงินไดสุ้ทธิจำกทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ำกกำรรบัช ำระ

หน้ีไม่คุม้กบัภำระคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

บริษัทจดักำรอำจน ำเงินไดสุ้ทธิดงักล่ำวไปรวมจำ่ยในโอกำสแรกท่ีกำร

เฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภำระค่ำใชจ้ำ่ยก็ได ้ทั้งน้ี 

หำกไดม้ีกำรจ ำหน่ำยทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ำกกำรรบัช ำระหน้ีจนครบถว้น

แลว้ และปรำกฏว่ำเงินไดสุ้ทธิน้ันไม่คุม้กบัภำระคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเฉล่ีย

เงินคืน บริษัทจดักำรอำจน ำเงินไดสุ้ทธิดงักล่ำวมำรวมค ำนวณเป็น

มลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมก็ได ้

3. ก ำหนดรำคำทรพัยสิ์นท่ีกองทุนไดร้บัมำจำกกำรรบัช ำระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่น เพื่อใช้

ในกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรท่ีสมำคม

ก ำหนดโดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

4. ค ำนวณมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนท่ีมีกำรรบัช ำระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่น 

4.1 กรณีท่ีบริษัทจดักำรไดด้ ำเนินกำรตำมขอ้ 1. ของส่วนท่ี 1 บริษัทจดักำรตอ้งไม่น ำ

ทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ำกกำรรบัช ำระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นและเงินไดสุ้ทธิจำกทรพัยสิ์นอื่นท่ีได้

จำกกำรรบัช ำระหน้ีมำรวมค ำนวณมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

4.2 กรณีอื่นนอกเหนือจำกขอ้ 4.1 บริษัทจดักำรตอ้งน ำทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ำกกำรรบัช ำระ

หน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นมำรวมค ำนวณมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

5. ด ำเนินกำรกบัทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ำกกำรรบัช ำระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่น 

5.1 กรณีท่ีบริษัทจดักำรไดด้ ำเนินกำรตำมขอ้ 1. ของส่วนท่ี 1 ใหบ้ริษัทจดักำรจ ำหน่ำย

ทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ำกกำรรบัช ำระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นในโอกำสแรกท่ีสำมำรถกระท ำไดโ้ดย

ค ำนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั (เวน้แต่ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมี

สิทธิในเงินไดสุ้ทธิจำกทรพัยสิ์นอื่นท่ีไดจ้ำกกำรรบัช ำระหน้ีตกลงรบัช ำระหน้ีดว้ย

ทรพัยสิ์นดงักล่ำวแทนเงิน ทั้งน้ี ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ผูกพนัและตำมหลกัเกณฑแ์ละ

วิธีกำรท่ีสมำคมก ำหนดโดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.) 

5.2 กรณีอื่นนอกเหนือจำกขอ้ 5.1 ใหบ้ริษัทจดักำรด ำเนินกำรกบัทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ำกกำร

รบัช ำระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นดงักล่ำวตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี 

5.2.1 กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีกองทุนสำมำรถลงทุนได ้บริษัทจดักำรอำจมีไวซ่ึ้ง

ทรพัยสิ์นดงักล่ำวต่อไปเพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนก็ได ้

5.2.2 กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีกองทุนไม่สำมำรถลงทุนได ้บริษัทจดักำรตอ้ง

จ ำหน่ำยทรพัยสิ์นดงักล่ำวในโอกำสแรกท่ีสำมำรถกระท ำไดโ้ดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้

ถือหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั 

5.3 ในระหวำ่งท่ีบริษัทจดักำรยงัไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรพัยสิ์นดงักล่ำว บริษัทจดักำร

อำจจดัหำผลประโยชน์จำกทรพัยสิ์นดงักล่ำวก็ได ้
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5.4 ในกรณีท่ีมีค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรทรพัยสิ์นใหบ้ริษัทจดักำรจ่ำยจำกทรพัยสิ์นของ

กองทุน เวน้แต่กรณีกองทุนเปิดท่ีบริษัทจดักำรบนัทึกมลูค่ำตรำสำรหน้ีหรือสิทธิ

เรียกรอ้งเป็น 0 ใหบ้ริษัทจดักำรจ่ำยจำกเงินส ำรอง รำยได ้หรือผลประโยชน์ท่ีไดจ้ำก

กำรบริหำรทรพัยสิ์นน้ัน 

6. คืนเงินแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภำยใน 45 วนันับแต่วนัท่ีมีเงินไดสุ้ทธิจำกทรพัยสิ์นท่ีได้

จำกกำรรบัช ำระหน้ี 

6.1 เฉล่ียเงินไดสุ้ทธิจำกทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ำกกำรรบัช ำระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นคนืในแต่ละ

ครั้งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตำมขอ้ 1. ของส่วนท่ี 1 แลว้แต่กรณี ภำยใน 45 วนันับแต่

วนัท่ีมีเงินไดสุ้ทธิจำกทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ำกกำรรบัช ำระหน้ี 

6.2 แจง้รำยละเอียดเกี่ยวกบักำรเฉล่ียเงินคืนไปยงัส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

ภำยใน 15 วนัท ำกำรนับแต่วนัท่ีบริษัทจดักำรไดเ้ฉล่ียเงินคืน 

6.3 หำกบริษัทจดักำรมีเหตุผลแสดงใหเ้ห็นว่ำเงินไดสุ้ทธิจำกทรพัยสิ์นอืน่ท่ีไดจ้ำกกำร

รบัช ำระหน้ีไม่คุม้กบัภำระค่ำใชจ้่ำยในกำรเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัท

จดักำรอำจน ำเงินไดสุ้ทธิจำกทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ำกกำรรบัช ำระหน้ีดงักล่ำวไปรวมจำ่ยใน

โอกำสแรกท่ีกำรเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภำระคำ่ใชจ้่ำยก็ได ้

หำกไดม้ีกำรจ ำหน่ำยทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ำกกำรรบัช ำระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นจนครบถว้นแลว้

และปรำกฏวำ่เงินไดสุ้ทธิจำกทรพัยสิ์นอื่นท่ีไดจ้ำกกำรรบัช ำระหน้ีน้ันไม่คุม้กบัภำระ

ค่ำใชจ้่ำยในกำรเฉล่ียเงินคืน บริษัทจดักำรอำจน ำเงินไดสุ้ทธิจำกทรพัยสิ์นอื่นท่ีไดจ้ำก

กำรรบัช ำระหน้ีดงักล่ำวมำรวมค ำนวณเป็นมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนก็ได ้ทั้งน้ี 

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงักล่ำวไดต่้อเมื่อไดร้ะบุรำยละเอียดไวใ้นขอ้ผูกพนัแลว้ 

6.4 ส ำหรบักองทุนเปิดท่ีบริษัทจดักำรไดบ้นัทึกมลูคำ่ตรำสำรหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 

0 หำกต่อมำปรำกฏวำ่บริษัทจดักำรไดร้บัช ำระหน้ีตำมตรำสำรหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้ง

ดงักล่ำวเป็นเงิน ใหบ้ริษัทจดักำรปฏบิติัตำมขอ้ 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม 

กำรช ำระเงินหรือทรพัยสิ์นอื่นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดักำรจะช ำระใหแ้ก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุนท่ีปรำกฏช่ือตำมทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ เวลำท่ีก ำหนดเท่ำน้ัน 
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22.1 เง่ือนไขในกำรเลิกกองทุน : … 

(4) ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะเพิกถอนกำรอนุมติัใหจ้ดัตั้ง

และจดักำรกองทุนรวม ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัว่ำอำจมีกำรจดัตั้ง

กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปเพือ่กำรแสวงหำประโยชน์จำกกำรลงทุน

ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นกำรเฉพำะ หรือเพื่อเป็นเคร่ืองมือใน

กำรบริหำรจดักำรทรพัยสิ์นหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด 

และส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ไดด้ ำเนินกำรแจง้บริษัทจดักำรจะ

หรือบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งท ำกำรช้ีแจง แสดงเหตุผล ขอ้เท็จจริง และ

หลกัฐำน ซ่ึงในกรณีท่ีไม่มีกำรช้ีแจง หรือช้ีแจงแลว้แต่ไม่อำจพสิจูน์

หรือท ำใหเ้ช่ือไดว้่ำกำรจดัตั้งกองทุนรวมเป็นกำรจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อ

ผูล้งทุนทัว่ไปอยำ่งแทจ้ริง และส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สัง่

บริษัทจดักำรจะท ำกำรแกไ้ข หรือด ำเนินกำรใด ๆ และบริษัทจดักำร

ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สัง่ได ้

หรือด ำเนินกำรแลว้แต่ไม่สำมำรถท ำใหก้องทุนรวมเป็นกองทุนรวม

เพื่อผูล้งทุนทัว่ไปอยำ่งแทจ้ริง 

... 

(4) ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะเพิกถอนกำรอนุมติัใหจ้ดัตั้งและจดักำรกองทุน

รวม ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัว่ำอำจมีกำรจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปเพื่อกำร

แสวงหำประโยชน์จำกกำรลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นกำรเฉพำะ หรือเพื่อ

เป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรจดักำรทรพัยสิ์นหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ไดด้ ำเนินกำรแจง้บริษัทจดักำรหรือบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งให้

ท ำกำรช้ีแจง แสดงเหตุผล ขอ้เท็จจริง และหลกัฐำน ซ่ึงในกรณีท่ีไม่มีกำรช้ีแจง หรือช้ีแจง

แลว้แต่ไม่อำจพสิูจน์หรือท ำใหเ้ช่ือไดว้่ำกำรจดัตั้งกองทุนรวมเป็นกำรจดัตั้งกองทุนรวม

เพื่อผูล้งทุนทัว่ไปอยำ่งแทจ้ริง และส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สัง่บริษัทจดักำรให้

ท ำกำรแกไ้ข หรือด ำเนินกำรใด ๆ และบริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมท่ี

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สัง่ได ้หรือด ำเนินกำรแลว้แต่ไม่สำมำรถท ำใหก้องทุน

รวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปอยำ่งแทจ้ริง 

22.2. กำรด ำเนินกำรของบริษทั

จดักำร เมื่อเลิกกองทุนรวม : 

เวน้แต่กฎหมำย ก.ล.ต. จะก ำหนดเป็นอยำ่งอื่น เมื่อปรำกฏเหตุตำม

ขอ้ 22.1 บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ีเพื่อเลิกกองทุน 

(ก) ยุติกำรรบัค ำสัง่ซ้ือและค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วนัท ำกำรท่ี

ปรำกฏเหตุตำมขอ้ 22.1(1) 

(ข) แจง้ใหผู้ท่ี้เกี่ยวขอ้งทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัท ำกำรท่ี

ปรำกฏเหตุ โดยวธีิกำรดงัน้ี 

(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนทรำบ

โดยทำงไปรษณียล์งทะเบียน 

(2) แจง้เป็นหนังสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์ 

เวน้แต่กฎหมำย ก.ล.ต. จะก ำหนดเป็นอยำ่งอื่น เมื่อเกิดเหตุตำมขอ้ 22.1(1) บริษัท

จดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ีเพื่อเลิกกองทุน 

(ก) ยุติกำรรบัค ำสัง่ซ้ือและค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วนัท ำกำรท่ีเกิดเหตุตำมขอ้ 

22.1(1)  

(ข) แจง้ใหผู้ท่ี้เกี่ยวขอ้งทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัท ำกำรท่ีเกิดเหตุตำมขอ้ 

22.1(1) โดยวิธีกำรดaังน้ี  

(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนทรำบโดยช่องทำงใดๆท่ีมี

หลกัฐำนว่ำสำมำรถติดต่อผูถื้อหน่วยลงทุนได ้ 

(2) แจง้เป็นหนังสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์  
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(3) แจง้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ผ่ำนระบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซต์

ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต 

(ค) จ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุนดงักล่ำว

ภำยใน 5 วนัท ำกำรนับแต่วนัท ำกำรท่ีปรำกฏเหตุตำม ขอ้ 22.1(1) 

เพื่อรวบรวมเงินเท่ำท่ีสำมำรถกระท ำไดเ้พื่อช ำระคำ่รบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั 

(ง) ช ำระค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตำมสดัส่วนจ ำนวนเงินท่ีรวบรวมได้

ตำม (ค) ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนภำยใน 10 วนัท ำกำรนับแต่วนัท ำกำรท่ี

ปรำกฏเหตุตำมขอ้ 22.1(1) และเมื่อไดด้ ำเนินกำรช ำระค่ำรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนแลว้ใหถื้อว่ำเป็นกำรเลิกกองทุน 

... 

(3) แจง้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ผ่ำนระบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส ำนักงำน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต 

(ค) จ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุนดงักล่ำวภำยใน 5 วนัท ำ

กำรนับแต่วนัท ำกำรท่ีเกิดเหตุตำม ขอ้ 22.1(1) เพื่อรวบรวมเงินเท่ำท่ีสำมำรถกระท ำ

ไดเ้พื่อช ำระค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั  

(ง) ช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนตำมสดัส่วนจ ำนวนเงินท่ีรวบรวมไดต้ำม (ค) ใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนภำยใน 10 วนัท ำกำรนับแต่วนัท ำกำรท่ีเกิดเหตุตำมขอ้ 22.1(1) และเมื่อ

ไดด้ ำเนินกำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแลว้ใหถื้อว่ำเป็นกำรเลิกกองทุน 

… 

 


