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การแกไ้ขสว่นโครงการ 

คาํจาํกดัความ กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 

2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และหรือประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และหรือประกาศอื่นใดท่ี

เก่ียวขอ้ง 

ไม่มี กองทุนรวมเพื่อการออม หมายถึง กองทุนรวมท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการส่งเสริมการออม

ระยะยาวของผูล้งทุนซ่ึงจดัตั้งขึ้ นตามมติคณะรฐัมนตรีเม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ. 

2562 และใหห้มายความรวมถึงกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามกรณี

สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของผูล้งทุนตามมติคณะรฐัมนตรี

ดงักล่าว ทั้งน้ี เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวเท่าน้ัน 

ไม่มี ชนิดหน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนมี 3 ชนิด คือ  

1. ชนิดสะสมมลูค่า (ช่ือยอ่ : K-CHINA-A(A))  

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล (ช่ือยอ่ : K-CHINA-A(D))  

3. ชนิดเพื่อการออม (ช่ือยอ่ : K-CHINA-SSF) 

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) ตดัออก 

2. จาํนวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลคา่ท่ีตราไว ้จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย : 

2.6 มลูค่าขัน้ตํา่ของการ

สัง่ซ้ือครั้งแรก 

500.00 บาท ช่ือยอ่ รายละเอียด 

1. K-CHINA-A(A) มลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ซ้ือครั้งแรก 500.00 บาท 

2. K-CHINA-A(D) มลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ซ้ือครั้งแรก 500.00 บาท 

3. K-CHINA-SSF มลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ซ้ือครั้งแรก 500.00 บาท 
 

2.7 มลูค่าขัน้ตํา่ของการ

สัง่ซ้ือครั้งถดัไป 

500.00 บาท ช่ือยอ่ รายละเอียด 

1. K-CHINA-A(A) มลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ซ้ือครั้งถดัไป 500.00 บาท 

2. K-CHINA-A(D) มลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ซ้ือครั้งถดัไป 500.00 บาท 
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3. K-CHINA-SSF มลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ซ้ือครั้งถดัไป 500.00 บาท 
 

2.8 มลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่

ขายคืน 

500.00 บาท ช่ือยอ่ รายละเอียด 

1. K-CHINA-A(A) มลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ขายคืน 500.00 บาท 

2. K-CHINA-A(D) มลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ขายคืน 500.00 บาท 

3. K-CHINA-SSF มลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ขายคืน ไม่กาํหนด 
 

2.9 จาํนวนหน่วยลงทุนขัน้

ตํา่ของการสัง่ขายคืน 

ไม่กาํหนด ช่ือยอ่ รายละเอียด 

1. K-CHINA-A(A) จาํนวนหน่วยลงทุนขัน้ตํา่ของการสัง่ขายคืน ไม่กาํหนด 

2. K-CHINA-A(D) จาํนวนหน่วยลงทุนขัน้ตํา่ของการสัง่ขายคืน ไม่กาํหนด 

3. K-CHINA-SSF จาํนวนหน่วยลงทุนขัน้ตํา่ของการสัง่ขายคืน ไม่กาํหนด 
 

2.10 มลูค่าหน่วยลงทุน

คงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่ 

500.00 บาท ช่ือยอ่ รายละเอียด 

1. K-CHINA-A(A) มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่ 500.00 บาท 

2. K-CHINA-A(D) มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่ 500.00 บาท 

3. K-CHINA-SSF มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่ ไม่กาํหนด 
 

2.11 จาํนวนหน่วยลงทุน

คงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่ 

ไม่กาํหนด ช่ือยอ่ รายละเอียด 

1. K-CHINA-A(A) จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่ ไม่กาํหนด 

2. K-CHINA-A(D) จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่ ไม่กาํหนด 

3. K-CHINA-SSF จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่ ไม่กาํหนด 
 

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม 

: 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้มลูค่าขัน้ตํา่ในการสัง่ซ้ือหรือสัง่

ขายคืนหรือมลูค่าคงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่ใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหรือผูส้ัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูค่าการซ้ือหน่วยลงทุน ตามระยะเวลา

การถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซ้ือขาย หรือตามเง่ือนไขท่ีบริษัท

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้มลูค่าขัน้ตํา่ในการสัง่ซ้ือหรือสัง่ขายคืนหรือ

มลูค่าคงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่ใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหรือผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตามประเภทของ

ผูล้งทุน ตามชนิดหน่วยลงทุน ตามมลูค่าการซ้ือหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือ

ครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซ้ือขาย หรือตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการอาจกาํหนด



ตารางเปรียบเทยีบการแกไ้ขโครงการกองทุนเปิดเค ไชน่า หุน้ทุน 

3 
 

หวัขอ้ เดิม ใหม่ 

จดัการอาจกาํหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะ

ประกาศใหผู้ล้งทุนทราบในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

ขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบ

ทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุนลกัษณะพิเศษ การลงทุนในตา่งประเทศ การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

ประเภทและอตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์นิอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :   

3.3. ประเภทกองทุนตาม

ลกัษณะพิเศษ: 

กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund ) - กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF) 

- กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund ) 

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :   

4.1 การแบ่งชนิดหน่วย

ลงทุน : 

ไม่มี มี 

4.2. ประเภทการแบ่งชนิด

หน่วยลงทุน :  

 

ไม่มี - ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บผูถื้อหน่วยลงทุน 

- สิทธิท่ีจะไดร้บัเงินปันผล 

- สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF) 

4.3 กองทุนรวมมีการแบ่ง

ชนิดหน่วยลงทุน 

ไม่มี ช่ือยอ่: K-CHINA-A(A) 

ช่ือประเภททรพัยสิ์น/Sector: ชนิดสะสมมลูค่า 

คาํอธิบายเพิ่มเติม: เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปท่ีตอ้งการรบัผลตอบแทนจากส่วนต่าง

ของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) 

 

ช่ือยอ่: K-CHINA-A(D) 

ช่ือประเภททรพัยสิ์น/Sector: ชนิดจ่ายเงินปันผล 

คาํอธิบายเพิ่มเติม: เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปท่ีตอ้งการรบัผลตอบแทนสมํา่เสมอ

จากเงินปันผล 

 

ช่ือยอ่: K-CHINA-SSF 

ช่ือประเภททรพัยสิ์น/Sector: ชนิดเพื่อการออม 
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คาํอธิบายเพิ่มเติม: เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนท่ีตอ้งการออมเงินระยะยาวและไดร้บัสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษี 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะเปิดใหบ้ริการเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดจา่ยเงินปันผลก่อน โดย

บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการก่อนการเสนอขาย

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่าและชนิดเพื่อการออม 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการจะเลิกชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมได ้ในกรณีท่ีเกิด

เหตุการณด์งัต่อไปน้ี และบริษัทจดัการประสงคจ์ะเลิกชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม 

1. คณะรฐัมนตรีหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งยกเลิกการใหสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษี หรือ 

2. ผูถื้อหน่วยลงทุนของชนิดเพือ่การออมท่ีเหลืออยูท่ั้งหมดมีการลงทุนครบเง่ือนไข

ตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

โดยจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 3 วนัทาํการก่อนวนัเลิกชนิด

หน่วยลงทุนเพื่อการออมทางเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการและแจง้ใหส้าํนักงาน ก.ล.ต.

ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีเลิกชนิดหน่วยลงทุนดงักล่าว ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะ

ดาํเนินการโอนยา้ยการลงทุนโดยมีรายละเอียดเป็นไปตามขอ้ 22.2 

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั้งแรก : 

6.2. รายละเอียดการเสนอ

ขายภายหลงัการเสนอขาย

ครั้งแรก : 

6.2.1. วิธีการขอรบัหนังสือช้ีชวนและการเปิดบญัชีกองทุน  

ผูส้นใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถขอรบัหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

เอกสารการเปิดบญัชีกองทุน และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งท่ีบริษัทจดัการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

สาํหรบัผูล้งทุนท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุนโดยกรอก

รายละเอียดและขอ้ความต่าง ๆ ในคาํขอเปิดบญัชีกองทุนพรอ้มแนบเอกสาร

หลกัฐานในการขอเปิดบญัชีกองทุน หรือปฏบิติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและ

วิธีการเปิดบญัชีกองทุนตามท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

6.2.1. วิธีการขอรบัหนังสือช้ีชวนและการเปิดบญัชีกองทุน  

ผูส้นใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถขอรบัหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสาร

การเปิดบญัชีกองทุน คู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์

ทางภาษีตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนด กรณีซ้ือหน่วย

ลงทุนชนิดเพื่อการออม และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการ

ขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

สาํหรบัผูล้งทุนท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียด

และขอ้ความต่าง ๆ ในคาํขอเปิดบญัชีกองทุนพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานในการขอ
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เปิดบญัชีกองทุน หรือปฏบิติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการเปิดบญัชีกองทุนตามท่ี

บริษัทจดัการกาํหนด 

 6.2.3. วธีิการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

6.2.3.1. บริษัทจดัการ  

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถขอรบัเอกสารการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนไดด้ว้ยตนเองกบับริษัทจดัการ โดยกรอกรายละเอียดและ

ขอ้ความต่าง ๆ ในคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อแสดงความจาํนงในการซ้ือหน่วย

ลงทุน  

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบรูณต่์อเม่ือบริษัทจดัการไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนและไดท้าํรายการขายหน่วยลงทุนแลว้เพื่อใหบ้ริษัทจดัการจดัสรร

หน่วยลงทุน และผูส้ัง่ซ้ือจะไม่สามารถยกเลิกคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันได ้เวน้

แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

6.2.3.2. ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถขอรบัเอกสารการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนไดด้ว้ยตนเองกบัผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

โดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่าง ๆ ในคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อแสดง

ความจาํนงในการซ้ือหน่วยลงทุน  

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบรูณต่์อเม่ือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและไดท้าํรายการขายหน่วยลงทุน

แลว้เพื่อใหบ้ริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุน และผูส้ัง่ซ้ือจะไม่สามารถยกเลิก

คาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณี

พิเศษ 

… 

6.2.3. วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

6.2.3.1. บริษัทจดัการ  

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถขอรบัเอกสารการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

รวมทั้งขอรบัคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนด กรณีซ้ือหน่วยลงทุน

ชนิดเพื่อการออมไดด้ว้ยตนเองกบับริษัทจดัการ โดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความ

ต่าง ๆ ในคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อแสดงความจาํนงในการซ้ือหน่วยลงทุน  

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบรูณต่์อเม่ือบริษัทจดัการไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

และไดท้าํรายการขายหน่วยลงทุนแลว้เพื่อใหบ้ริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุน และผู้

สัง่ซ้ือจะไม่สามารถยกเลิกคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัท

จดัการเป็นกรณีพิเศษ  

6.2.3.2. ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถขอรบัเอกสารการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

รวมทั้งขอรบัคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนด กรณีซ้ือหน่วยลงทุน

ชนิดเพื่อการออมไดด้ว้ยตนเองกบัผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดย

กรอกรายละเอียดและขอ้ความต่าง ๆ ในคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพือ่แสดงความจาํนงใน

การซ้ือหน่วยลงทุน  

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบรูณต่์อเม่ือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน

ไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและไดท้าํรายการขายหน่วยลงทุนแลว้เพื่อใหบ้ริษัท

จดัการจดัสรรหน่วยลงทุน และผูส้ัง่ซ้ือจะไม่สามารถยกเลิกคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันได ้

เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

… 
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 6.2.4.2. ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

 กรณีสัง่ซ้ือผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผูส้ัง่ซ้ือตอ้งชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุน

เต็มตามจาํนวนท่ีระบุไวใ้นคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยชาํระเป็นเงินสด หรือ

ชาํระเป็นเช็คธนาคารกสิกรไทย หรือเช็คธนาคารอืน่เฉพาะสาํนักหกับญัชี

กรุงเทพมหานคร ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงิน หรือวธีิอื่นใดท่ีผูส้นับสนุนการขาย

หรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนยอมรบั โดยในกรณีท่ีชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็น

เช็ค ดราฟต ์หรือคาํสัง่จ่ายเงิน ผูส้ัง่ซ้ือตอ้งขดีคร่อมเฉพาะสัง่จา่ยเพื่อเขา้

บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนาม “กองทุนเปิดเค ไชน่า หุน้ทุน”  

กรณีสัง่ซ้ือผ่านผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนรายอื่น ผูส้ัง่ซ้ือ

ตอ้งชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจาํนวนท่ีระบุไวใ้นคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

โดยชาํระเป็นเงินสด หรือชาํระเป็นเช็คธนาคารกสิกรไทย หรือเช็คธนาคาร

อื่นเฉพาะสาํนักหกับญัชีกรุงเทพมหานคร ดราฟต ์คาํสัง่จา่ยเงิน หรือวธีิอื่น

ใด ท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือรรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนยอมรบั โดยในกรณีท่ี

ชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต ์หรือคาํสัง่จ่ายเงิน ผูส้ัง่ซ้ือตอ้งขดี

คร่อมเฉพาะสัง่จา่ยเพื่อเขา้บญัชีกระแสรายวนัในนาม “บญัชีจองซ้ือกองทุน 

บลจ. กสิกรไทย” ท่ีบริษัทจดัการไดเ้ปิดไวก้บั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.

ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.

ธนาคารไทยพาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยโูอบี จาํกดั 

(มหาชน) หรือธนาคารซิต้ีแบงก ์ 

เม่ือบริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอื่นท่ีมิใช่ 

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ไดท้าํรายการตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแลว้ จะนํา

เงินท่ีผูล้งทุนชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนั

ในนาม “กองทุนเปิดเค ไชน่า หุน้ทุน” 

6.2.4.2. ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

กรณีสัง่ซ้ือผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผูส้ัง่ซ้ือตอ้งชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตาม

จาํนวนท่ีระบุไวใ้นคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยชาํระเป็นเงินสด หรือชาํระเป็นเช็ค

ธนาคารกสิกรไทย หรือเช็คธนาคารอื่นเฉพาะสาํนักหกับญัชีกรุงเทพมหานคร ดราฟต ์

คาํสัง่จา่ยเงิน หรือวธีิอื่นใดท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนยอมรบั โดย

ในกรณีท่ีชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต ์หรือคาํสัง่จา่ยเงิน ผูส้ัง่ซ้ือตอ้งขดี

คร่อมเฉพาะสัง่จา่ยเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนามช่ือกองทุนของแต่ละชนิด

หน่วยลงทุน  

กรณีสัง่ซ้ือผ่านผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนรายอื่น ผูส้ัง่ซ้ือตอ้งชาํระ

ค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจาํนวนท่ีระบุไวใ้นคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยชาํระเป็นเงินสด 

หรือชาํระเป็นเช็คธนาคารกสิกรไทย หรือเช็คธนาคารอื่นเฉพาะสาํนักหกับญัชี

กรุงเทพมหานคร ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงิน หรือวธีิอื่นใด ท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือรรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนยอมรบั โดยในกรณีท่ีชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต ์หรือ

คาํสัง่จา่ยเงิน ผูส้ัง่ซ้ือตอ้งขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชีกระแสรายวนัในนาม 

“บญัชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย” ท่ีบริษัทจดัการไดเ้ปิดไวก้บั บมจ.ธนาคาร

กสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.

ธนาคารไทยพาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

หรือธนาคารซิต้ีแบงก ์หรือบญัชีอื่นท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน

กาํหนด 

  

 

 6.2.7. เง่ือนไขการขายหน่วยลงทุน  6.2.7. เง่ือนไขการขายหน่วยลงทุน  
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ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยมีมลูค่าขัน้ตํา่ในการสัง่ซ้ือ

ตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการใหท้าํ

รายการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยมีมลูค่าขัน้ตํา่น้อยกวา่ท่ีระบุไวใ้นโครงการได ้

โดยขึ้ นอยูก่บัดุลพินิจของบริษัทจดัการ 

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบรูณต่์อเม่ือบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขาย

หรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนและไดท้าํรายการขาย

หน่วยลงทุนแลว้เพื่อใหบ้ริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุน และผูจ้องซ้ือจะไม่

สามารถยกเลิกคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดเ้วน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการ

เป็นกรณีพิเศษ 

เม่ือผูส้นใจสัง่ซ้ือรายใดประสงคจ์ะซ้ือหน่วยลงทุนต่อการซ้ือในแต่ละครั้ง 

ตั้งแต่ 30,000,000 บาท (สามสิบลา้นบาทถว้น) ขึ้ นไป หรือจาํนวนอื่นใดท่ี

จะระบุไวใ้นหนังสือช้ีชวน ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน

จะตอ้งรายงานใหบ้ริษัทจดัการทราบในทนัทีก่อน ซ่ึงหากมีการเปล่ียนแปลง

จาํนวนท่ีระบุไวใ้นหนังสือช้ีชวนดงักล่าว บริษัทจดัการจะแจง้ใหส้าํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนใด ๆ ในกรณีท่ีบริษทัจดัการพิจารณาแลว้เห็นวา่การสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนดงักล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน 

หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ  

ในการชาํระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หากเป็นกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขายคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนใด ๆ ท่ีบริษัทจดัการเป็นผูร้บัผิดชอบดาํเนินการเพื่อ

ซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี บริษัทจดัการอาจดาํเนินการใหมี้การหกักลบกนั

ได ้ 

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยมีมลูค่าขัน้ตํา่ในการสัง่ซ้ือตามท่ีระบุ

ไวใ้นโครงการ อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการใหท้าํรายการสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนโดยมีมลูค่าขัน้ตํา่น้อยกวา่ท่ีระบุไวใ้นโครงการได ้โดยขึ้ นอยูก่บัดุลพินิจของ

บริษัทจดัการ 

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบรูณต่์อเม่ือบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนและไดท้าํรายการขายหน่วยลงทุนแลว้

เพื่อใหบ้ริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุน และผูจ้องซ้ือจะไม่สามารถยกเลิกคาํสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนไดเ้วน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนใด ๆ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพจิารณาแลว้เห็นวา่การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวมี

ผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อ

ความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ  

ในการชาํระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้ง

จาํนวนดว้ยเงิน เวน้แต่เป็นการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นตามท่ีบริษัท

จดัการกาํหนดเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน  

ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบทางเว็บไซดข์องบริษัทจดัการก่อนการเสนอ

ขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่าและชนิดเพื่อการออม 

การลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพือ่การออมใหไ้ดร้บัสิทธิประโยชน์ดา้นภาษี ผูส้ัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนมีหน้าท่ีตอ้งปฏบิติัตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกาํหนดใน

กฎหมายภาษีอากร  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ

ออมและชนิดสะสมมลูค่าเป็นการชัว่คราวหรือถาวรได ้โดยจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน

ทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 3 วนัทาํการทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและแจง้ให้

สาํนักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีมีการหยุดรบัคาํสัง่ดงักล่าว 
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ในกรณีท่ีบญัชีกองทุนใดไม่มีมลูค่าคงเหลือในบญัชี และบญัชีน้ันไม่มีการ

ติดต่อขอใชบ้ริการเป็นเวลานานติดต่อกนัเกิน 1 ปี บริษัทจดัการขอสงวน

สิทธิท่ีจะปิดบญัชีดงักล่าวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมุดบญัชีแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีบริษัท

จดัการทาํการปิดบญัชีกองทุนไม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ 

… 

ในกรณีท่ีบญัชีกองทุนใดไม่มีมลูค่าคงเหลือในบญัชี และบญัชีน้ันไม่มีการติดต่อขอใช้

บริการเป็นเวลานานติดต่อกนัเกิน 1 ปี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดบญัชี

ดงักล่าวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมุดบญัชีแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการทาํ

การปิดบญัชีกองทุนไม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ 

… 

7. การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :   

7.4. รายละเอียดวิธีการรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : 

7.4.3. การจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุน  

ยกเวน้ในกรณีตามขอ้ "การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

คืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม

คาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัไวแ้ลว้หรือหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือ

คาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน" บริษทัจดัการจะจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืน โดย

คาํนวณจากราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัคาํสัง่

ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบรูณ ์ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเป็นจาํนวนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะ

คาํนวณจาํนวนเงินท่ีสัง่ขายคืนโดยคูณจาํนวนหน่วยลงทุนดว้ยราคารบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้ณ ส้ินวนัทาํการรบัซ้ือคืนน้ัน  

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเป็นจาํนวนเงิน บริษัทจดัการจะคาํนวณ

จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืนดว้ยราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้ณ 

วนัทาํการรบัซ้ือคืนน้ัน ทั้งน้ี จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณไดจ้ะเป็นตวัเลข

ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง โดยตดัทศนิยมตาํแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

คาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณต่์อเม่ือบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนได้

ตรวจสอบแลว้ว่าผูส้ัง่ขายคืนมีจาํนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผูถื้อหน่วย

ลงทุนเพียงพอกบัจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืน  

7.4.3. การจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุน  

 ยกเวน้ในกรณีตามขอ้ "การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้

ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่

ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัไวแ้ลว้หรือหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน" 

บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืน โดยคาํนวณจากราคารบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุน ณ ส้ินวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ ์ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเป็นจาํนวนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะคาํนวณ

จาํนวนเงินท่ีสัง่ขายคืนโดยคูณจาํนวนหน่วยลงทุนดว้ยราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ี

คาํนวณได ้ณ ส้ินวนัทาํการรบัซ้ือคืนน้ัน  

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเป็นจาํนวนเงิน บริษัทจดัการจะคาํนวณจาํนวน

หน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืนดว้ยราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้ณ วนัทาํการรบัซ้ือ

คืนน้ัน ทั้งน้ี จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณไดจ้ะเป็นตวัเลขทศนิยม 4 ตาํแหน่ง โดยตดั

ทศนิยมตาํแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

คาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณต่์อเม่ือบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนไดต้รวจสอบ

แลว้วา่ผูส้ัง่ขายคืนมีจาํนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงพอกบั

จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืน  

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนและการขายคืนดงักล่าวเป็นผลใหห้น่วยลงทุนท่ีผู้

ถือหน่วยลงทุนถือตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนมีมลูค่าตํา่กว่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
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 ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนและการขายคืนดงักล่าวเป็นผลใหห้น่วย

ลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนถือตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนมีมลูค่าตํา่กวา่

หน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่ บริษัทจดัการอาจดาํเนินการรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษัท

จดัการประสงคจ์ะเปล่ียนแปลงมลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่ 

บริษัทจดัการจะแจง้ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

 ในกรณีท่ีจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเกินกว่าจาํนวน

หน่วยลงทุนทั้งหมดท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีอยูต่ามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด

ตามจาํนวนเท่าท่ีปรากฏอยูต่ามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุนท่ีสมบูรณซ่ึ์งเป็นไปตามเง่ือนไขขา้งตน้เท่าท่ีบริษัทจดัการสามารถรบั

ซ้ือไดจ้ากจาํนวนเงินสดของกองทุน  

บริษัทจดัการจะยกเลิกจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีรบัซ้ือคืนในทะเบียนผูถื้อหน่วย

ลงทุนในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีคาํนวณราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

บญัชีขัน้ตํา่ บริษัทจดัการอาจดาํเนินการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมดของผู้

ถือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษัทจดัการประสงคจ์ะเปล่ียนแปลงมลูค่าหน่วยลงทุน

คงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่ บริษัทจดัการจะแจง้ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

 ในกรณีท่ีจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเกินกว่าจาํนวนหน่วยลงทุน

ทั้งหมดท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีอยูต่ามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะถือว่าผู้

ถือหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดตามจาํนวนเท่าท่ีปรากฏอยูต่าม

ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน 

ทั้งน้ี สาํหรบัการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษัทจดัการจะคาํนวณตน้ทุน

และผลประโยชน์และหกัเงินลงทุนแต่ละรายการตามวธีิการ "เขา้ก่อน ออกก่อน" (First 

In, First Out : FIFO) และมีระบบงานในการขายคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงจะเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท่ี์สมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนด 

บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ี

สมบูรณซ่ึ์งเป็นไปตามเง่ือนไขขา้งตน้เท่าท่ีบริษัทจดัการสามารถรบัซ้ือไดจ้ากจาํนวน

เงินสดของกองทุน  

บริษัทจดัการจะยกเลิกจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีรบัซ้ือคืนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนในวนั

ทาํการถดัจากวนัท่ีคาํนวณราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

8.การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

8.2. รายละเอียดการ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน

เพิ่มเติม : 

บริษัทจดัการอาจจดัใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้

โดยบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศท่ี

สาํนักงานของบริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะหยุดรบัคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นการ

ชัว่คราวหรือถาวรก็ได ้ในกรณีท่ีบริษัทพจิารณาเห็นว่าการหยุดรบัคาํสัง่

สบัเปล่ียนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนและผูถื้อหน่วยลงทุน โดย

บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศท่ีสาํนักงานของ

บริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการอาจจดัใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้โดยบริษัท

จดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

ชนิดจา่ยเงินปันผล 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะหยุดรบัคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราวหรือ

ถาวรก็ได ้ในกรณีท่ีบริษัทพิจารณาเห็นวา่การหยุดรบัคาํสัง่สบัเปล่ียนดงักล่าวจะเป็น

ประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนและผูถื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนทราบทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

ชนิดสะสมมูลคา่และชนิดเพ่ือการออม  
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8.2.1. วธีิการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

(1) บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดโ้ดยการกรอก

รายละเอียดในคาํขอสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระบุจาํนวนเงินหรือจาํนวนหน่วย

ลงทุนท่ีตอ้งการสบัเปล่ียน บริษทัจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือ

คืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลกัฐานการรบัคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้

ถือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน  

(2) ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ 

บริษัทจดัการอาจรบัคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้

โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งลงนามในคาํขอใชบ้ริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และปฏบิติัตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการระบุไวใ้นคาํขอ

ใชบ้ริการดงักล่าว  

อยา่งไรก็ตาม หากมีขอ้ขดัขอ้งของระบบส่ืออิเล็กทรอนิกสจ์นเป็นเหตุบริษัท

จดัการจะไม่สามารถรบัคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหถื้อว่ายงัไม่

มีการทาํรายการการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสน้ั์น  

ทั้งน้ี ก่อนเร่ิมใหบ้ริการ บริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ 

โดยจะติดประกาศท่ีสาํนักงานของบริษัทจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรือ

รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

8.2.2. วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการซ้ือขาย ตามระยะเวลาในการรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุน สาํหรบัการสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสท่ี์บริษัท

จดัการไดร้บัหลงัระยะเวลาในการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการซ้ือขาย

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะหยุดรบัคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้หน่วยลงทุนชนิด

สะสมมลูค่าและชนิดเพื่อการออมเป็นการชัว่คราวหรือถาวรได ้ โดยจะแจง้ใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 3 วนัทาํการทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและ

แจง้ใหส้าํนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าว  

ทั้งน้ี สาํหรบัการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษัท

จดัการจะคาํนวณตน้ทุนและผลประโยชน์และหกัเงินลงทุนแต่ละรายการตามวธีิการ 

"เขา้ก่อน ออกก่อน" (First In, First Out : FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์

สมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนด 

8.2.1. วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

8.2.1.1 การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการ 

(1) บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดโ้ดยการกรอกรายละเอียดในคาํ

ขอสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระบุจาํนวนเงินหรือจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีตอ้งการสบัเปล่ียน 

บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลกัฐานการ

รบัคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน  

(2) ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ 

บริษัทจดัการอาจรบัคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้โดยผูถื้อ

หน่วยลงทุนจะตอ้งลงนามในคาํขอใชบ้ริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์และปฏบิติัตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการระบุไวใ้นคาํขอใชบ้ริการดงักล่าว  

อยา่งไรก็ตาม หากมีขอ้ขดัขอ้งของระบบส่ืออิเล็กทรอนิกสจ์นเป็นเหตุบริษัทจดัการจะ

ไม่สามารถรบัคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหถื้อว่ายงัไม่มีการทาํรายการ

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสน้ั์น  

ทั้งน้ี ก่อนเร่ิมใหบ้ริการ บริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบทางเวบ็ไซต์

ของบริษัทจดัการ 

ทั้งน้ี ก่อนการเปิดใหส้บัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออมภายใตก้าร
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ใด บริษัทจดัการจะไม่ทาํรายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนน้ัน  

กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน

ไดทุ้กวนัทาํการซ้ือขาย ตามระยะเวลาในการขายหน่วยลงทุน สาํหรบัการสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสท่ี์บริษัทจดัการไดร้บัหลงั

ระยะเวลาขายหน่วยลงทุนของวนัทาํการซ้ือขายใด บริษทัจดัการจะทาํ

รายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในวนัทาํการ

ซ้ือขายถดัไป โดยบริษัทจดัการจะถือวา่วนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัคาํสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนและไดท้าํรายการแลว้ เป็นวนัท่ีคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนเขา้กองทุนมีผลสมบูรณ ์ 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะชาํระเงินค่าเงินขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง

ใหก้องทุนปลายทางภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดในขอ้ การรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุน อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีวนัชาํระเงินค่าเงินขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนตน้ทางตรงกบัวนัหยุดทาํการซ้ือขายของกองทุนปลายทาง บริษัท

จดัการจะทาํรายการซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในวนัทาํการซ้ือขาย

ถดัไป ซ่ึงอาจเกินระยะวเลาท่ีกาํหนดได ้

… 

 

 

จดัการของบริษทัจดัการหรือระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออมกบักองทุนรวมอื่นภายใต้

การจดัการของบริษัทจดัการ บริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบทางเวบ็ไซต์

ของบริษัทจดัการ  

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปยงักองทุนรวมอื่นท่ีไม่ใช่

กองทุนรวมเพื่อการออม ไม่ถือเป็นการโอนยา้ยการลงทุนตามกฎหมาย ดงัน้ัน ผูถื้อ

หน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากการลงทุนไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี

กฎหมายภาษีอากรกาํหนด 

 

8.2.1.2 การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหวา่งกองทุนรวมเพื่อการออมภายใตก้ารจดัการ

ของบริษัทจดัการกบักองทุนรวมเพื่อการออมภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการอื่น  

(1) กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมออกจากบริษัทจดัการ  

บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้โดยการกรอก

รายละเอียดในคาํขอสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยระบุจาํนวนเงินหรือจาํนวนหน่วยลงทุน

ท่ีตอ้งการ พรอ้มทั้งสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสารอื่นใดท่ีบริษัท

จดัการกาํหนดเพื่อประกอบการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนแลว้นําไปยืน่ต่อบริษัทจดัการ

หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนซ่ึงจะส่งมอบหลกัฐานการรบัคาํสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน  

(2) กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมเขา้บริษัทจดัการ  

บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ส้นใจสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้บริษัทจดัการได ้โดย

สามารถขอรบัหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน คู่มือการลงทุน ใบคาํสัง่ซ้ือเพื่อการ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนไดทุ้กวนัและเวลาทาํการ โดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในใบคาํสัง่ซ้ือ

เพื่อการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

สาํหรบัผูล้งทุนท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียด

และขอ้ความต่าง ๆ ในคาํขอเปิดบญัชีกองทุนพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานในการขอ
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เปิดบญัชีกองทุนหรือปฏบิติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเปิดบญัชีกองทุนตามท่ี

บริษัทจดัการกาํหนด  

 

8.2.1.3 การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหวา่งชนิดหน่วยลงทุนภายใตก้องทุนเดียวกนั  

บริษัทจดัการอาจเปิดใหมี้การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้

กองทุนเดียวกนัได ้ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการตามท่ีบริษัทจดัการและ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด  

ทั้งน้ี การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยงัหน่วยลงทุนชนิดอื่นไม่ถือเป็น

การโอนยา้ยการลงทุนตามกฎหมาย ดงัน้ัน ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์

ทางภาษีหากการลงทุนไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายภาษีอากรกาํหนด  

 

8.2.1.4 การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ ์

ดงัต่อไปน้ี  

(1) กรณีท่ีเกิดเหตุการณต์ามหวัขอ้ "การเลิกกองทุนรวม" 

การดาํเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในกรณีดงักล่าวบริษัทจดัการถือวา่ผูถื้อหน่วย

ลงทุนมอบหมายใหบ้ริษัทจดัการเป็นผูต้ดัสินใจเลือกกองทุนปลายทาง ทั้งน้ี บริษัท

จดัการจะดาํเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อ

การออมอื่นภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในหวัขอ้ "การ

เลิกกองทุนรวม" หากไม่สามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม

อื่นภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการได ้บริษัทจดัการจะดาํเนินการสบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละ

เง่ือนไขการลงทุนท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กฎหมายภาษีอากร และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

กาํหนด 

 

(2) กรณีท่ีเกิดเหตุการณต์ามหวัขอ้ "การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน" 
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(2.1) กรณีท่ีเกิดเหตุการณต์ามหวัขอ้ "การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน" และยงัมีผูถื้อหน่วย

ลงทุนท่ีลงทุนไม่ครบเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

(ก) บริษัทจดัการจะดาํเนินการโอนยา้ยการลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนไป

ยงักองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการท่ีมีระดบัความเส่ียง

ใกลเ้คียงหรือตํา่กวา่กองทุนเดิมตามดุลยพินิจของบริษัทจดัการ ทั้งน้ี เป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน  

(ข) ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการ

ออมอื่นอีกทอดหน่ึง ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถแจง้ต่อบริษัทจดัการเพื่อโอนยา้ยการ

ลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออมอื่นท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนกาํหนด และผูถื้อหน่วยลงทุน

จะไดร้บัยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไข

โดยครบถว้นดงัน้ี  

1. เป็นการโอนยา้ยตามคาํสัง่ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกโดยโอนยา้ยไปยงั

กองทุนรวมเพื่อการออมอื่นท่ีอยูภ่ายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการเดียวกนั  

2. เป็นการโอนยา้ยการลงทุนภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการกาํหนด ทั้งน้ี ในการ

กาํหนดระยะเวลาดงักล่าวบริษทัจดัการตอ้งคาํนึงถึงระยะเวลาท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะ

สามารถดาํเนินการเพื่อแจง้โอนยา้ยการลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 

(2.2) กรณีท่ีเกิดเหตุการณต์ามหวัขอ้ "การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน" และผูถื้อหน่วย

ลงทุนของชนิดเพื่อการออมท่ีเหลืออยูท่ั้งหมดมีการลงทุนครบเง่ือนไขตามท่ีกฎหมาย

กาํหนด 

(ก) บริษัทจดัการจะดาํเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนไปยงัชนิด

หน่วยลงทุนอื่นในกองทุนเดียวกนัหรือกองทุนอื่นท่ีอยูภ่ายใตก้ารจดัการของบริษัท

จดัการท่ีมีระดบัความเส่ียงใกลเ้คียงหรือตํา่กว่ากองทุนน้ีตามดุลยพินิจของบริษัท
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จดัการ ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการ

ขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน  

(ข) ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไปยงักองทุนอื่นหรือ

ชนิดหน่วยลงทุนอื่นอีกทอดหน่ึง ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถแจง้ต่อบริษัทจดัการเพื่อ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไปยงักองทุนอื่นหรือชนิดหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนกาํหนด 

และผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน

เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขโดยครบถว้นดงัน้ี  

1. เป็นการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกโดย

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไปยงักองทุนท่ีอยูภ่ายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการเดียวกนั  

2. เป็นการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการกาํหนด ทั้งน้ี ใน

การกาํหนดระยะเวลาดงักล่าวบริษัทจดัการตอ้งคาํนึงถึงระยะเวลาท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน

จะสามารถดาํเนินการเพื่อแจง้สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

8.2.2. วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนั

ทาํการซ้ือขาย ตามระยะเวลาในการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน สาํหรบัการสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสท่ี์บริษัทจดัการไดร้บัหลงัระยะเวลาในการรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนของวนัทาํการซ้ือขายใด บริษัทจดัการจะไม่ทาํรายการสบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนตามคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนน้ัน  

กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการ

ซ้ือขาย ตามระยะเวลาในการขายหน่วยลงทุน สาํหรบัการสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสท่ี์บริษัทจดัการไดร้บัหลงัระยะเวลาขายหน่วยลงทุนของวนัทาํ

การซ้ือขายใด บริษัทจดัการจะทาํรายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่สบัเปล่ียน
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หน่วยลงทุนในวนัทาํการซ้ือขายถดัไป โดยบริษัทจดัการจะถือวา่วนัท่ีบริษัทจดัการ

ไดร้บัคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนและไดท้าํรายการแลว้ เป็นวนัท่ีคาํสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนเขา้กองทุนมีผลสมบูรณ ์ 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางใหก้องทุน

ปลายทางภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดในขอ้ การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน อยา่งไรก็ตาม ใน

กรณีท่ีวนัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางตรงกบัวนัหยุดทาํการซ้ือ

ขายของกองทุนปลายทาง บริษทัจดัการจะทาํรายการซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน

ปลายทางในวนัทาํการซ้ือขายถดัไป ซ่ึงอาจเกินระยะเวลาท่ีกาํหนดได ้ 

เวน้แต่เป็นการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม บริษัทจดัการจะ

ชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนสาํหรบัการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในกรณีดงักล่าวใหแ้ก่

กองทุนรวมเพื่อการออมท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะซ้ือหน่วยลงทุนหรือบริษัทจดัการ

ท่ีรบัผิดชอบดาํเนินการดงักล่าวตามท่ีระบุไวใ้นคาํขอสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใน 5 

วนัทาํการนับแต่วนัท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน

ไดร้บัคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีสมบรูณแ์ลว้ดงักล่าว  

ทั้งน้ี สาํหรบัการสบัเปล่ียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะใช้

หลกัเกณฑข์า้งตน้ เวน้แต่บริษัทจดัการจะกาํหนดเป็นอยา่งอื่น โดยจะประกาศใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

… 

 8.2.3. ราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนกรณีสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน  

 บริษัทจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ีเป็นเกณฑใ์นการกาํหนด

ราคาขายและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

8.2.3.1. การกาํหนดราคารบัซ้ือคืนกรณีเป็นกองทุนตน้ทาง จะใชร้าคารบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัทาํการซ้ือขายท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการ

ขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนและบริษัท

จดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดท้าํรายการ

8.2.3. ราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนกรณีสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ีเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดราคาขายและ

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

8.2.3.1. การกาํหนดราคารบัซ้ือคืนกรณีเป็นกองทุนตน้ทาง จะใชร้าคารบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัทาํการซ้ือขายท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือ

คืนหน่วยลงทุนไดร้บัคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการ
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สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนแลว้ หกัดว้ยค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยในการ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถา้มี)  

8.2.3.2. การกาํหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้

ราคาขายหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัทาํการซ้ือขายท่ีบริษัทจดัการจะกาํหนดขึ้ น

เป็นการทัว่ไป ทั้งน้ี วนัทาํการซ้ือขายดงักล่าวจะตอ้งไม่เกินวนัทาํการท่ี

กองทุนไดร้บัเงินจากกองทุนตน้ทาง โดยบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนทราบ โดยปิดประกาศท่ีสาํนักงานของบริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการ

ขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดท้าํรายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนแลว้ หกัดว้ย

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถา้มี)  

8.2.3.2. การกาํหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใชร้าคาขาย

หน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัทาํการซ้ือขายท่ีบริษัทจดัการจะกาํหนดขึ้ นเป็นการทัว่ไป ทั้งน้ี 

วนัทาํการซ้ือขายดงักล่าวจะตอ้งไม่เกินวนัทาํการท่ีกองทุนไดร้บัเงินจากกองทุนตน้ทาง 

โดยบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

8.2.3.3. การสบัเปล่ียนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน  

(1) กรณีเป็นชนิดหน่วยลงทุนตน้ทาง จะใชร้าคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัทาํ

การซ้ือขายท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บั

คาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนไดท้าํรายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนแลว้ หกัดว้ยค่าธรรมเนียมในการ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถา้มี)  

(2) กรณีเป็นชนิดหน่วยลงทุนปลายทาง จะใชร้าคาขายหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัทาํการ

ท่ีคาํนวณมลูค่าหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนตน้ทางท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุน

การขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการ

หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดท้าํรายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน

แลว้ หกัดว้ยค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถา้มี)  

13. เง่ือนไขและขอ้จาํกดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน 

13. เง่ือนไขและขอ้จาํกดัใน

การจดัสรรและการโอน

หน่วยลงทุน 

เง่ือนไขและขอ้จาํกดัการจดัสรรหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการ

ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการจดัสรรในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุน

ของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบ

ทางกฎหมายของบริษัทจดัการโดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

ทราบล่วงหน้า 

เง่ือนไขและขอ้จาํกดัการจดัสรรหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่จดัสรรหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไดพ้ิจารณา

แลว้เห็นว่าการจดัสรรในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อ

หน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ

โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

เง่ือนไขและขอ้จาํกดัการโอนหน่วยลงทุน  
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ผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนไปจาํหน่าย 

จ่าย โอน จาํนํา หรือนําไปเป็นประกนัได ้

14. การจา่ยเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงิน

ปันผล : 

จ่าย ช่ือยอ่: K-CHINA-A(A) ไม่จ่าย 

ช่ือยอ่: K-CHINA-A(D) จา่ย 

ช่ือยอ่: K-CHINA-SSF  ไม่จ่าย 

14.3. กาํหนดเวลา วิธีการ 

และขอ้จาํกดัในการจ่ายเงิน

ปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

 

บริษัทจดัการจะดาํเนินการในการจา่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ตาม

หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ ดงัน้ี 

1. บริษัทจดัการจะปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกาํหนดการ

รบัเงินปันผลภายในวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี หรือวนัส้ินงวดอืน่ใดท่ีจะ

จ่ายเงินปันผล 

… 

บริษัทจดัการจะดาํเนินการในการจา่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑ ์

เง่ือนไข และวิธีการ ดงัน้ี 

1. บริษัทจดัการจะปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกาํหนดการรบัเงินปัน

ผลภายในวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี หรือวนัส้ินงวดอื่นใดท่ีจะจา่ยเงินปันผล  ในกรณีท่ี

วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีหรือวนัส้ินงวดอื่นใดตรงกบัวนัหยุดทาํการซ้ือขายของกองทุน

หรือวนัหยุดทาํการบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วย

ลงทุนในวนัทาํการถดัไป 

… 

15. ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน :   

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม 

(เพดานค่าธรรมเนียมและ

ค่าใชจ้่ายท่ีประมาณการได้

ท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม

ทั้งหมด) : 

ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 4.0125 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม ช่ือยอ่ : K-CHINA-A(A) 

ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 4.0125 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

ช่ือยอ่ : K-CHINA-A(D)  

ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 4.0125 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

ช่ือยอ่ : K-CHINA-SSF  

ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 4.0125 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

15.2. ค่าธรรมเนียมและ

ค่าใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจาก

กองทุนรวม : 

15.2.1 ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี 

ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 3.2100ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน 

หกัมลูค่าหน้ีสินทั้งหมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียม

ผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

15.2.1 ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี 

ช่ือยอ่ : K-CHINA-A(A) 
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 ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 3.2100 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมลูค่า

หน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มลูค่าหน้ีสินทั้งหมด  ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจดัการ 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

ช่ือยอ่ : K-CHINA-A(D) 

ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 3.2100 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมลูค่า

หน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มลูค่าหน้ีสินทั้งหมด  ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจดัการ 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

ช่ือยอ่ : K-CHINA-SSF 

ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 3.2100 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมลูค่า

หน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มลูค่าหน้ีสินทั้งหมด  ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจดัการ 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

 

 15.2.2 ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี 

ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.1605 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน 

หกัมลูค่าหน้ีสินทั้งหมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียม

ผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ทั้งน้ี ค่าธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน์ดงักล่าวไดร้วมค่าธรรมเนียมการรบัฝากทรพัยสิ์นใน

ต่างประเทศแลว้ 

15.2.2 ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี 

ช่ือยอ่ : K-CHINA-A(A) 

ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.1605 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมลูค่า

หน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มลูค่าหน้ีสินทั้งหมด  ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจดัการ 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ทั้งน้ี ค่าธรรมเนียม

ผูดู้แลผลประโยชน์ดงักล่าวไดร้วมค่าธรรมเนียมการรบัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ

แลว้ 

ช่ือยอ่ : K-CHINA-A(D) 

ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.1605 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมลูค่า

หน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มลูค่าหน้ีสินทั้งหมด  ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจดัการ 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ทั้งน้ี ค่าธรรมเนียม

ผูดู้แลผลประโยชน์ดงักล่าวไดร้วมค่าธรรมเนียมการรบัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ

แลว้ 
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ช่ือยอ่ : K-CHINA-SSF 

ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.1605 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมลูค่า

หน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มลูค่าหน้ีสินทั้งหมด  ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจดัการ 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ทั้งน้ี ค่าธรรมเนียม

ผูดู้แลผลประโยชน์ดงักล่าวไดร้วมค่าธรรมเนียมการรบัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ

แลว้ 

 15.2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี 

ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.3210 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน 

หกัมลูค่าหน้ีสินทั้งหมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียม

ผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

15.2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี 

ช่ือยอ่ : K-CHINA-A(A) 

ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.3210 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมลูค่า

หน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มลูค่าหน้ีสินทั้งหมด  ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจดัการ 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

ช่ือยอ่ : K-CHINA-A(D) 

ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.3210 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมลูค่า

หน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มลูค่าหน้ีสินทั้งหมด  ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจดัการ 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

ช่ือยอ่ : K-CHINA-SSF 

ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.3210 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมลูค่า

หน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มลูค่าหน้ีสินทั้งหมด  ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจดัการ 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

15.3. ค่าธรรมเนียมท่ีเรียก

เก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อ

หน่วยลงทุน : 

15.3.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน(Front-end Fee) 

ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.50ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

15.3.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน(Front-end Fee) 

ช่ือยอ่: K-CHINA-A(A) : ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.50 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ช่ือยอ่: K-CHINA-A(D) : ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.50 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ช่ือยอ่: K-CHINA-SSF : ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.50 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

 15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) 

ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.50ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) 

ช่ือยอ่: K-CHINA-A(A) : ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.50 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
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ช่ือยอ่: K-CHINA-A(D) : ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.50 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ช่ือยอ่: K-CHINA-SSF : ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.50 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

 15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (SWITCHING IN): 

มีแบบหลายเง่ือนไข 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในอตัรา

เท่ากบัค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางหรือหน่วย

ลงทุนตน้ทาง หรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

หรือหน่วยลงทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใดจะสูงกว่า  

ทั้งน้ี บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเวน้ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมดงักล่าว โดยบริษทัจดัการจะประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนัและ

ปิดประกาศไวท่ี้สาํนักงานของบริษัทจดัการ 

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้

ทางและยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (SWITCHING IN): 

ช่ือยอ่: K-CHINA-A(A) : ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

ช่ือยอ่: K-CHINA-A(D) : ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

ช่ือยอ่: K-CHINA-SSF : ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ชนิดสะสมมลูค่าและชนิดจ่ายเงินปันผล 

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในอตัราเท่ากบั

ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางหรือชนิดหน่วยลงทุนตน้

ทาง หรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางหรือชนิดหน่วยลงทุน

ปลายทางแลว้แต่อตัราใดจะสูงกว่า  

ทั้งน้ี บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

ดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการ

จะยกเวน้ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางหรือชนิดหน่วย

ลงทุนตน้ทาง และยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางหรือ

ชนิดหน่วยลงทุนปลายทาง  

ชนิดเพื่อการออม  

ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในขณะน้ัน 

 15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING 

OUT): มีแบบหลายเง่ือนไข 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT): มีแบบ

หลายเง่ือนไข 

ช่ือยอ่: K-CHINA-A(A) : ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

ช่ือยอ่: K-CHINA-A(D) : ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
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บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในอตัรา

เท่ากบัค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางหรือหน่วย

ลงทุนตน้ทาง หรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

หรือหน่วยลงทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใดจะสูงกว่า  

 ทั้งน้ี บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเวน้ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมดงักล่าว โดยบริษทัจดัการจะประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนัและ

ปิดประกาศไวท่ี้สาํนักงานของบริษัทจดัการ  

 ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้

ทางและยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 

ช่ือยอ่: K-CHINA-SSF : ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ชนิดสะสมมลูค่าและชนิดจ่ายเงินปันผล 

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในอตัราเท่ากบั

ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางหรือชนิดหน่วยลงทุนตน้

ทาง หรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางหรือชนิดหน่วยลงทุน

ปลายทางแลว้แต่อตัราใดจะสูงกว่า  

ทั้งน้ี บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

ดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ  

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการ

จะยกเวน้ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางหรือชนิดหน่วย

ลงทุนตน้ทาง และยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางหรือ

ชนิดหน่วยลงทุนปลายทาง 

 

ชนิดเพื่อการออม  

 บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยวิธีใดวธีิหน่ึง

ดงัต่อไปน้ี  

1) กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.50 (รวม

ภาษีมลูค่าเพิ่ม) ของมลูค่าหน่วยลงทุนของวนัทาํการล่าสุดก่อนวนัทาํรายการ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน โดยบริษทัจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนจะเรียกเก็บจากผูถื้อหน่วยลงทุนโดยตรงเม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนยืน่คาํสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุน  

 กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนเงิน บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.50 (รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) ของ
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จาํนวนเงินท่ีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บจากผูถื้อหน่วยลงทุนโดยตรงเม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนยืน่

คาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

2) บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในอตัรารอ้ยละ 

1.50 (รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) ของมลูค่าหน่วยลงทุนของวนัท่ีทาํรายการสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมดงักล่าวออกจากมลูค่าหน่วยลงทุน

ท่ีบริษัทจดัการจะตอ้งจา่ยใหก้บักองทุนปลายทาง  

 สาํหรบัการทาํรายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์บริษัทจะเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมตามวธีิการใดวิธีการหน่ึงขา้งตน้  

 ในกรณีท่ีเป็นการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพือ่การออมภายใตก้าร

จดัการของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนดงักล่าว 

 

 15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกาํหนดใน

โครงการ (Exit Fee) : ไม่มี 

15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกาํหนดในโครงการ 

(Exit Fee) : มี 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ชนิดสะสมมูลคา่และชนิดจา่ยเงินปันผล 

ไม่มีค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกาํหนดในโครงการ 

 

ชนิดเพ่ือการออม 

หน่วยลงทุนท่ีมีอายุการถือครองตํา่กว่า 1 ปี อตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.50 ของมลูค่า

หน่วยลงทุน  

หน่วยลงทุนท่ีอายุการถือครองมากกว่าหรือเท่ากบั 1 ปี อตัรารอ้ยละ 0.00 ของมลูค่า

หน่วยลงทุน  
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ทั้งน้ี ในการนับอายุการถือครองหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะใชเ้กณฑ ์"เขา้ก่อนออก

ก่อน" (First In First Out) โดยการนับอายุการถือครองหน่วยลงทุนจะเร่ิมนับตั้งแต่

วนัท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือ

และไดท้าํรายการขายหน่วยลงทุนน้ันๆ แลว้  

อตัราค่าธรรมเนียมดงักล่าวขา้งตน้ไดร้วมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ โดยบริษัทจดัการจะหกั

ค่าธรรมเนียมดงักล่าวออกจากมลูค่าหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจะตอ้งจ่ายใหก้บัผูถื้อหน่วย

ลงทุน 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะยกเวน้หรือลดหยอ่นค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อน

ระยะเวลาถือครองท่ีกาํหนดในโครงการได ้โดยจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ

ทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

15.5. การเปล่ียนแปลง

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย 

:  

 

15.5.1 ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีความประสงคจ์ะลดค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใชจ้่ายตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นโครงการ และไดด้าํเนินการดงักล่าวแลว้ บริษัท

จดัการจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบอยา่งทัว่ถึงภายใน 3 วนัทาํ

การนับแต่วนัท่ีมีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าว ทั้งน้ี การ

เปิดเผยขอ้มลูจะกระทาํโดยวธีิการท่ีเหมาะสมอนัทาํใหม้ัน่ใจไดว้่าผูล้งทุน

ไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ 

หรือ ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดัการ และ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) เป็นตน้  

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ใหถื้อว่า

สาํนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ใหค้วามเห็นชอบการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ

ในเร่ืองดงักล่าวเม่ือบริษัทจดัการไดด้าํเนินการตามขา้งตน้แลว้  

15.5.2 ในกรณีท่ีบริษทัจดัการมีความประสงคจ์ะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใชจ้่ายเพิ่มขึ้ นตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะคาํนึงถึงความ

สมเหตุสมผลกบัสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั 

15.5.1 การเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ย 

15.5.1.1 กรณีการเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

(1) เพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายไม่เกินอตัราท่ีระบุในโครงการ บริษัทจดัการจะ

เปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทาํการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้ น 

โดยการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวจะกระทาํโดยวิธีการท่ีเหมาะสมอนัทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่ผู ้

ลงทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าวอยา่งทัว่ถึง 

(2) เพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเกินอตัราท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยเทียบกบัอตัรา

ของรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนับแต่วนัท่ี บริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใชจ้่ายดงักล่าวเพิ่มขึ้ น 

(2.1) กรณีเกินมากกว่ารอ้ยละ 5 ของอตัราท่ีระบุไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะตอ้ง

ไดร้บัมติพิเศษและแจง้ใหส้าํนักงานทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีเปล่ียนแปลง 

(2.2) กรณีเกินไม่มากกว่ารอ้ยละ 5 ของอตัราท่ีระบุไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะ

เปิดเผยใหผู้ถื้อหน่วยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  60 วนัก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้ นและ

แจง้ใหส้าํนักงานทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีเปล่ียนแปลง โดยการเปิดเผยขอ้มลู
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และจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอยา่งทัว่ถึงดว้ยวิธีการท่ี

เหมาะสมอนัทาํใหม้ัน่ใจไดว้่าผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าว โดยอยา่ง

น้อยจะจดัใหมี้การเผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ และ ณ 

สถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดัการ และผูส้นับสนุน

การขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

15.5.2.1 ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ย

เพิ่มขึ้ นไม่เกินกว่าอตัราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเดิมตามท่ีระบุ

ไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบ

ล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 3 วนัทาํการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใชจ้่ายเพิ่มขึ้ น  

15.5.2.2 ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ย

เพิ่มขึ้ นเกินกว่าอตัราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเดิม ในรอบ

ระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนับแต่วนัท่ีบริษัทจดัการประสงคจ์ะขึ้ นค่าธรรมเนียม

หรือค่าใชจ้า่ยดงักล่าว บริษัทจดัการจะดาํเนินการตามหลกัเกณฑด์งัน้ี  

(ก) ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มขึ้ นไม่เกินกว่า

อตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สูงดงักล่าว บริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลู

ดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนัก่อนการเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายท่ีเพิม่ขึ้ นดงักล่าว  

(ข) ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มขึ้ นเกินกว่าอตัรา

รอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สูงดงักล่าว บริษัทจดัการตอ้งไดร้บัมติพิเศษ โดยไม่

จาํเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ 15.5.2 วรรคหน่ึง  

 ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงตามขอ้ 15.5.1 วรรคสอง และ 15.5.2.2 บริษัท

จดัการจะตอ้งแจง้ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั 

นับแต่วนัเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยดงักล่าว 

ดงักล่าวจะกระทาํโดยวิธีการท่ีเหมาะสมอนัทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่ผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลู

ดงักล่าวอยา่งทัว่ถึง 

15.5.1.2  กรณีการเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายแตกต่างไปจากโครงการ บริษัท

จดัการจะขอมติเพื่อแกไ้ขโครงการ 

 

15.5.2. การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ย 

15.5.2.1 กรณีลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการ

จะเปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีมีการเรียกเก็บลดลง โดย

การเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวจะกระทาํโดยวิธีการท่ีเหมาะสมอนัทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่ผูล้งทุน

ไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าวอยา่งทัว่ถึง 

15.5.2.2 กรณีลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยแตกต่างไปจากท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

บริษัทจดัการสามารถขอแกไ้ขโครงการ โดยใหถื้อว่าสาํนักงานเห็นชอบการแกไ้ข

โครงการในเร่ืองดงักล่าว 
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16. วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มูลคา่หน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุน

ไม่ถกูตอ้ง : 

16.2 เง่ือนไขพิเศษ: 

 

1. บริษัทจดัการจะคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตาม

หลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

 การคาํนวณมลูค่ายุติธรรมของหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีเสนอขายใน

ต่างประเทศ บริษัทจดัการจะใชห้ลกัการโดยเทียบเคียงกบัประกาศสมาคม

บริษัทจดัการลงทุน ซ่ึงไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. ทั้งน้ี ใน

กรณีท่ีบริษัทจดัการจะตอ้งใชร้าคาหลกัทรพัยใ์นการอา้งอิงหรือตรวจสอบ

ราคาหรืออตัราผลตอบแทนผ่านระบบท่ีมีการเผยแพร่ขอ้มลูและสามารถ

อา้งอิงได ้เช่น ระบบ Bloomberg เป็นตน้ ทั้งน้ี บริษัทจดัการอาจ

เปล่ียนแปลงแหล่งท่ีมาของขอ้มลูอา้งอิงไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของผูดู้แล

ผลประโยชน์ โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ 

… 

1. บริษัทจดัการจะคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์และ

วิธีการท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจดัการลงทุน ซ่ึงไดร้บั

ความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาํหนด 

(1.1) มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  

(1.2) มลูค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า  

(1.3) มลูค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดจา่ยเงินปันผล  

(1.4) มลูค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 

เน่ืองจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ดงัน้ัน มลูค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมี

มลูค่าไม่เท่ากนั มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกนัจะเท่ากบัมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ซ่ึงผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้ นจากการลงทุนจะถือเป็นประโยชน์

ของกองทุนและจะถูกปันส่วนตามสดัส่วนมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิแต่ละชนิด  

 

สาํหรบัการคาํนวณมลูค่ายุติธรรมของหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีเสนอขายใน

ต่างประเทศ บริษัทจดัการจะใชห้ลกัการโดยเทียบเคียงกบัประกาศสมาคมบริษัท

จดัการลงทุน ซ่ึงไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษัท

จดัการจะตอ้งใชร้าคาหลกัทรพัยใ์นการอา้งอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออตัรา

ผลตอบแทนผ่านระบบท่ีมีการเผยแพร่ขอ้มลูและสามารถอา้งองิได ้เช่น ระบบ 

Bloomberg เป็นตน้ ทั้งน้ี บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงแหล่งท่ีมาของขอ้มลูอา้งอิงได้

ภายใตค้วามเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ 

 

วิธีคาํนวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทาํใหก้ารปันส่วนมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิตอ้งมีการ

แบ่งการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  
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การคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนน้ัน จะคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิโดยรวม

ของกองทุน และปันส่วนใหก้บัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉล่ียตามสดัส่วนของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของวนัก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  

กรณีวนัแรกของการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิจะเฉล่ียโดยใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนท่ีขาย

ไดท้ั้งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

หลงัจากน้ัน ปรบัปรุงรายการท่ีเก่ียวขอ้งเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ไดแ้ก่ รายการ

ขายหน่วยลงทุน รายการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน เป็นตน้) และคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์น

สุทธิหลงัหกัค่าธรรมเนียมและมลูค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

ทั้งน้ี มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีคาํนวณจะตอ้งมีมลูค่าไม่ตํา่กว่า

ศูนย ์การปันส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายใหเ้ป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

 

ตวัอยา่งการคาํนวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ  

- ตามท่ีระบุในโครงการ – 

 

19. การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวิธีการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ 

19. การขอมติของผูถื้อ

หน่วยลงทุน และวิธีการ

แกไ้ขโครงการจดัการ

กองทุนรวม หรือแกไ้ข

วิธีการจดัการ 

บริษัทจดัการสามารถดาํเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไ้ขวิธีการ

จดัการไดด้ว้ยวธีิการดงัต่อไปน้ี  

19.1 สาํหรบัการแกไ้ขโครงการในกรณีดงัต่อไปน้ี บริษัทจดัการอาจขอให้

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหค้วามเห็นชอบแทนการขอมติผูถื้อหน่วย

ลงทุน ทั้งน้ี สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกาํหนดเง่ือนไขใหบ้ริษัท

จดัการปฏบิติัเพื่อประโยชน์ในการแกไ้ขโครงการก่อนใหค้วามเห็นชอบ  

… 

การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหน่ึงตอ้งไม่มีผลกระทบอยา่งมีนัยสาํคญั

ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ทาํใหผ้ลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุน

บริษัทจดัการสามารถดาํเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไ้ขวิธีการจดัการไดด้ว้ย

วิธีการดงัต่อไปน้ี  

19.1 สาํหรบัการแกไ้ขโครงการในกรณีดงัต่อไปน้ี บริษัทจดัการอาจขอใหส้าํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหค้วามเห็นชอบแทนการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งน้ี 

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกาํหนดเง่ือนไขใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัเพื่อ

ประโยชน์ในการแกไ้ขโครงการก่อนใหค้วามเห็นชอบ  

…. 

การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหน่ึงตอ้งไม่มีผลกระทบอยา่งมีนัยสาํคญัต่อผูถื้อ

หน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทาํใหผ้ลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนเปล่ียนแปลงไป

อยา่งมีนัยสาํคญัหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง 
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เปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนัยสาํคญัหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหน่วยลงทุน

ทั้งปวง 

ไม่มี เพิ่ม 

19.5 ในกรณีท่ีกองทุนใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน

นอกจากจะตอ้งปฏบิติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนท่ี

กาํหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั หรือท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 ให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัต่อไปน้ีดว้ย  

(1) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิด

ไดร้บัผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนไม่เท่ากนั ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษ

ของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  

(2) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ว่า

กรณีใด ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ี

ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  

(3) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึงตอ้ง

ไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีไดร้บั

ผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

20. ขอ้กาํหนดอ่ืน ๆ : 

20. ขอ้กาํหนดอื่น ๆ : ไม่มี เพิ่ม 

20.6 สิทธิประโยชน์ดา้นภาษีของผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม  

สิทธิและหน้าท่ีเก่ียวกบัภาษีของผูล้งทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมจะเป็นไปตาม

กฎกระทรวง กฎหมาย ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ถา้มี) หรือ

กฎหมายภาษีอากรอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะมีขึ้ นในอนาคต  

 

20.7 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม  

การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิไดร้บัสิทธิประโยชน์ทาง
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ภาษีเม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนไดด้าํเนินการตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายภาษีอากรกาํหนดไว้

ครบถว้นแลว้ ดงัน้ัน ผูถื้อหน่วยลงทุนจึงมีหน้าท่ีดงัต่อไปน้ี  

20.7.1 ศึกษากฎหมายภาษีอากรท่ีเก่ียวขอ้ง และหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ใหช้ดัเจนก่อนตดัสินใจลงทุน  

20.7.2 ตรวจสอบการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมของตนเองใหเ้ป็นไปตาม

เง่ือนไขท่ีกาํหนดในกฎหมายภาษีอากร  

20.7.3 แสดงขอ้มลูการลงทุนต่อกรมสรรพากร และดาํเนินการเสียภาษีในกรณีท่ีมี

การขายคืนหน่วยลงทุน หรือมีการลงทุนไม่เป็นไปตามเง่ือนไขในการไดร้บัสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายภาษีอากร  

 

20.8 การบนัทึกบญัชีเงินลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และการหกัเงิน

ลงทุนเม่ือมีการขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม  

บริษัทจดัการจะบนัทึกบญัชีเงินลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายแยกรายการตาม

วนัท่ีลงทุน และเม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน 

บริษัทจดัการจะคาํนวณตน้ทุนและผลประโยชน์และหกัเงินลงทุนแต่ละรายการตาม

วิธีการ "เขา้ก่อน ออกก่อน" (First In, First Out : FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนด  

 

ทั้งน้ี วนัท่ีลงทุนหมายถึงวนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมแต่ละ

รายการและกรณีท่ีเป็นกองทุนปลายทางซ่ึงรบัโอนการลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการ

ออมอื่นใหห้มายถึงวนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมตน้ทางท่ีโอน

มาแต่ละรายการตามขอ้มลูท่ีไดร้บัจากบริษัทจดัการท่ีรบัผิดชอบจดัการกองทุนตน้ทาง 

หากเป็นกรณีท่ีเป็นกองทุนปลายทางซ่ึงรบัโอนการลงทุนจากกองทุนรวมอื่นท่ีไม่ใช่

กองทุนรวมเพื่อการออมใหห้มายถึงวนัท่ีบริษัทจดัการทาํรายการขายหน่วยลงทุนซ่ึง

ไดร้บัการจดัสรรน้ัน  
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20.9 หนังสือรบัรองการซ้ือและขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เพื่อใชสิ้ทธิ

ประโยชน์ดา้นภาษีของผูถื้อหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะจดัทาํหนังสือรบัรองการซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม 

โดยมีรายการอยา่งน้อยตามแบบท่ีสมาคมประกาศกาํหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบ

จากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจดัส่งหนังสือดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน

เม่ือมีรายการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปีภายในเดือนมีนาคมของปีถดัไป  

 

20.10 หนังสือรบัรองการโอนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม  

บริษัทจดัการจะจดัทาํหนังสือรบัรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมท่ี

ผูถื้อหน่วยลงทุนขายคืนเพื่อไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นโดยมี

รายการอยา่งน้อยตามแบบท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนประกาศกาํหนดโดยไดร้บั

ความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจดัส่งหนังสือดงักล่าวพรอ้ม

การชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่กองทุนรวมเพื่อการออมท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน

ประสงคจ์ะซ้ือหน่วยลงทุน หรือบริษัทจดัการท่ีรบัผิดชอบดาํเนินการกองทุนรวมเพื่อ

การออมดงักล่าวตามท่ีระบุไวใ้นคาํขอสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทาํการนับ

แต่วนัท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัคาํสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีสมบรูณแ์ลว้ เพื่อเป็นขอ้มลูในการจดัทาํทะเบียนผูถื้อหน่วย

ลงทุนต่อเน่ือง และเพื่อใหเ้ก็บไวเ้ป็นหลกัฐานพรอ้มท่ีจะใหเ้จา้พนักงานประเมินของ

กรมสรรพากรตรวจสอบได ้ 

การแกไ้ขสว่นขอ้ผกูพนั 

1. บริษัทจดัการ 1. สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ 

….. 

1.2. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ  

บริษัทจดัการมีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบดงัน้ี 

1. สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ 

….. 

1.2. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ  

บริษัทจดัการมีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบดงัน้ี 
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..... 

(4) การขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนและงานทะเบียนหน่วยลงทุน 

..... 

(ฎ) ขอความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ในกรณีท่ีจะดาํเนินการตามขอ้ 

“การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุน” หรือขอ้ “การชาํระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน” 

….. 

..... 

(4) การขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนและงานทะเบียนหน่วยลงทุน 

..... 

(ฎ) ขอความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ในกรณีท่ีจะดาํเนินการตามขอ้ “การ

เล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” ….. 

2. ผูดู้แลผลประโยชน์ ..... 

2.2. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ 

(1) หน้าท่ีโดยทัว่ไป 

….. 

(ญ) ใหค้วามเห็นชอบในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะดาํเนินการตามหวัขอ้ "การ

เล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" 

หรือขอ้ "การชาํระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่

แทนเงิน" "การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขาย

คืนหน่วยลงทุน" หรือ "การรบัชาํระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่น" 

..... 

..... 

2.2. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ 

(1) หน้าท่ีโดยทัว่ไป 

….. 

(ญ) ใหค้วามเห็นชอบในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะดาํเนินการตามหวัขอ้ "การเล่ือน

กาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขาย

หรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การรบั

ชาํระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่น" 

..... 

13.1. สิทธิในการขายคืน

หน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการมีขอ้ผูกพนัท่ีจะตอ้งรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน 

เม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนนําหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่บริษัทจดัการ หรือผ่าน

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนมา

ขายคืนไดทุ้กวนัทาํการรบัซ้ือคืนตามราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนซ่ึงคาํนวณ

ตามหวัขอ้ "วธีิการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซ้ือ

คืนหน่วยลงทุน" และไดร้บัการรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ยกเวน้ 

บริษัทจดัการมีขอ้ผูกพนัท่ีจะตอ้งรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน เม่ือผูถื้อ

หน่วยลงทุนนําหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่บริษัทจดัการ หรือผ่านผูส้นับสนุนการขาย

หรือรบัซ้ือคืน ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนมาขายคืนไดทุ้กวนัทาํการรบัซ้ือ

คืนตามราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนซ่ึงคาํนวณตามหวัขอ้ "วธีิการคาํนวณ กาํหนดเวลา

ในการคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย

หน่วยลงทุนและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน" และไดร้บัการรบัรองโดยผูดู้แล

ผลประโยชน์แลว้ ยกเวน้ กรณีท่ีบริษัทจดัการดาํเนินการตามท่ีกาํหนดไวใ้นหวัขอ้ 
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กรณีท่ีบริษัทจดัการดาํเนินการตามท่ีกาํหนดไวใ้นหวัขอ้ "การเล่ือน

กาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" หรือ 

"การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุน"  

ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไดร้บัชาํระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย ์หรือ

ทรพัยสิ์นอื่นแทนเงินได ้ในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถชาํระเงินค่ารบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้ามท่ีกาํหนดไวภ้ายใตห้วัขอ้ "การชาํระ

ค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน" 

"การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" หรือ 

"การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน"  

อยา่งไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อใหไ้ดร้บัสิทธิประโยชน์ทาง

ภาษีน้ัน ผูถื้อหน่วยลงทุนมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งปฏบิติัตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกาํหนด

ไวใ้นกฎหมายภาษีอากร ในกรณีท่ีการขายคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนไม่

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายภาษีอากร ผูถื้อหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีตอ้งเสีย

ภาษีเพิ่มเติมตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายภาษีอากรดว้ย 

 ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไดร้บัชาํระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์น

อื่นแทนเงินได ้ในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถชาํระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุนไดต้ามท่ีกาํหนดไวภ้ายใตห้วัขอ้ "การชาํระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนดว้ย

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่แทนเงิน" 

13.3. สิทธิในการโอน

หน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

13.3.1. การโอนใหบิ้ดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถื้อหน่วยลงทุน  

13.3.2. การโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมใหแ้ก่ทายาทหรือผูร้บั

ประโยชน์ตามพินัยกรรม  

13.3.3. การโอนตามคาํสัง่ศาล  

13.3.4. การโอนอนัเน่ืองมาจากการบงัคบัจาํนําหน่วยลงทุน  

13.3.5. การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซ่ึงบริษัทจดัการเห็นสมควรอนุมติัใหโ้อน

ได ้เช่น กรณีการแกไ้ขหนังสือสมุดบญัชีแสดงสิทธิท่ีเกิดขึ้ นโดยผิดพลาดจาก

ระบบการซ้ือขาย เป็นตน้  

นายทะเบียนจะไม่รบัจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากกรณีท่ี

ระบุขา้งตน้ 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายืน่คาํขอโอนหน่วย

ลงทุนดว้ยตนเองท่ีนายทะเบียนพรอ้มเอกสารหลกัฐานแสดงเหตุในการโอน

ผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่าและชนิดจา่ยเงินปันผลสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้น

กรณีดงัต่อไปน้ี  

13.3.1. การโอนใหบิ้ดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถื้อหน่วยลงทุน  

13.3.2. การโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมใหแ้ก่ทายาทหรือผูร้บัประโยชน์ตาม

พินัยกรรม  

13.3.3. การโอนตามคาํสัง่ศาล  

13.3.4. การโอนอนัเน่ืองมาจากการบงัคบัจาํนําหน่วยลงทุน  

13.3.5. การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซ่ึงบริษัทจดัการเห็นสมควรอนุมติัใหโ้อนได ้เช่น 

กรณีการแกไ้ขหนังสือสมุดบญัชีแสดงสิทธิท่ีเกิดขึ้ นโดยผิดพลาดจากระบบการซ้ือขาย 

เป็นตน้  

นายทะเบียนจะไม่รบัจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากกรณีท่ีระบุขา้งตน้ 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายืน่คาํขอโอนหน่วยลงทุนดว้ย

ตนเองท่ีนายทะเบียนพรอ้มเอกสารหลกัฐานแสดงเหตุในการโอนตามขอ้ 13.3.1 
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ตามขอ้ 13.3.1 สาํหรบัการโอนหน่วยลงทุนตามขอ้ 13.3.2 ขอ้ 13.3.3 

หรือขอ้ 13.3.4 ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมาติดต่อ นายทะเบียนดว้ย

ตนเองพรอ้มแสดงเอกสารหลกัฐานการรบัโอนตามกฎหมาย  

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็

ต่อเม่ือนายทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บัโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วย

ลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนจะทาํการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอน

ภายใน 30 วนันับแต่วนัรบัคาํขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้บัโอนมีหน้าท่ี

จะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิตามกาํหนดเวลาท่ีนายทะเบียนนัดหมาย  

ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนําหน่วยลงทุนไปจาํนําไดต้ามกฎหมาย 

แต่ทั้งน้ีนายทะเบียนจะรบัจดทะเบียนการจาํนําใหแ้ก่ผูร้บัจาํนําท่ีเป็นสถาบนั

การเงินเท่าน้ัน 

สาํหรบัการโอนหน่วยลงทุนตามขอ้ 13.3.2 ขอ้ 13.3.3 หรือขอ้ 13.3.4 ผูร้บัโอน

หน่วยลงทุนจะตอ้งมาติดต่อ นายทะเบียนดว้ยตนเองพรอ้มแสดงเอกสารหลกัฐานการ

รบัโอนตามกฎหมาย  

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเม่ือนาย

ทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บัโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนาย

ทะเบียนจะทาํการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอนภายใน 30 วนันับแต่วนั

รบัคาํขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้บัโอนมีหน้าท่ีจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิตาม

กาํหนดเวลาท่ีนายทะเบียนนัดหมาย  

 

13.4. ขอ้จาํกดัการโอน

หน่วยลงทุน : 

ไม่มี บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการลงทะเบียน

โอนหน่วยลงทุนไม่วา่ทอดใดๆ ในกรณีท่ีการโอนหน่วยลงทุนส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่

สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ทั้งน้ี ขอ้กาํหนด

เก่ียวกบั FATCA เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นภายใตห้วัขอ้ 20 ของโครงการจดัการ

กองทุนรวม เร่ือง "ขอ้กาํหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศใน

ลกัษณะเดียวกนั" 

สาํหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม จะไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนไป

จาํหน่าย จ่าย โอน จาํนํา หรือนําไปเป็นประกนัได ้

13.7. สิทธิประโยชน์อืน่ ๆ 

: 

ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนําหน่วยลงทุนไปจาํนําไดต้ามกฎหมาย 

ทั้งน้ี นายทะเบียนจะรบัจดทะเบียนการจาํนําใหแ้ก่ผูร้บัจาํนําท่ีเป็นสถาบนั

การเงินเท่าน้ัน 

 

ผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่าและชนิดจา่ยเงินปันผลสามารถนําหน่วยลงทุนไป

จาํนําไดต้ามกฎหมาย ทั้งน้ี นายทะเบียนจะรบัจดทะเบียนการจาํนําใหแ้ก่ผูร้บัจาํนําท่ี

เป็นสถาบนัการเงินเท่าน้ัน 
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อยา่งไรก็ตาม ผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม จะไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของ

กองทุนไปจาํหน่าย จา่ย โอน จาํนํา หรือนําไปเป็นประกนัได ้

14.2. เง่ือนไขในการออก

เอกสารแสดงสิทธิในหน่วย

ลงทุนและระยะเวลาการส่ง

มอบ : 

… 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้ นไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุน

ร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจง้ช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเหล่าน้ันเป็นผูถื้อหน่วย

ลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและจะตอ้งลงลายมือช่ือร่วมกนัใน

สมุดบญัชีแสดงสิทธิ เพื่อสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน และมีฐานะเป็นผูถื้อ

หน่วยลงทุน รวมทั้งเป็นผูไ้ดร้บัเงินท่ีไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุน 

… 

สาํหรบัชนิดสะสมมลูค่าและชนิดจ่ายเงินปันผล ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 คน

ขึ้ นไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจง้ช่ือผูถื้อหน่วย

ลงทุนเหล่าน้ันเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและจะตอ้งลง

ลายมือช่ือร่วมกนัในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ เพื่อสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน และมี

ฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั้งเป็นผูไ้ดร้บัเงินท่ีไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุน 

22.1 เง่ือนไขในการเลิก

กองทุน : 

1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมลูค่าหน่วยลงทุนหรือมีผูถื้อหน่วยลงทุน

เป็นจาํนวนดงัน้ี  

(1.1) จาํนวนผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกวา่ 35 รายในวนัทาํการใด  

(1.2) มลูค่าหน่วยลงทุนท่ีขายไดแ้ลว้ทั้งหมดโดยคาํนวณตามมลูค่าท่ีตราไว้

ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 200 ลา้นบาทในวนัทาํการใดและ

บริษัทจดัการประสงคจ์ะเลิกกองทุนเปิดน้ัน  

2. เม่ือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ใหบ้ริษัทจดัการเลิกกองทุนเปิด 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการจนก่อใหเ้กิดความ

เสียหายแก่กองทุนรวมหุน้ระยะยาวหรือไม่ปฏบิติัหน้าท่ีของตน 

3. เม่ือไดร้บัความเห็นชอบตามมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนรวมกนั

เกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงการ

จดัการ 

4. สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั้งและ

จดัการกองทุนรวม ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัวา่อาจมีการจดัตั้งกองทุนรวม

เพื่อผูล้งทุนทัว่ไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่ม

บุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพือ่เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการทรพัยสิ์น

หรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

22.1.1 บริษัทจดัการจะดาํเนินการเลิกโครงการตามขอ้ 22.2 เม่ือปรากฏกรณี

ดงัต่อไปน้ี 

(1) หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมลูค่าหน่วยลงทุนหรือมีผูถื้อหน่วยลงทุนเป็น

จาํนวนดงัน้ี  

(1.1) จาํนวนผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวนัทาํการใด  

(1.2) มลูค่าหน่วยลงทุนท่ีขายไดแ้ลว้ทั้งหมดโดยคาํนวณตามมลูค่าท่ีตราไวข้องหน่วย

ลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 200 ลา้นบาทในวนัทาํการใดและบริษัทจดัการประสงคจ์ะ

เลิกกองทุนเปิดน้ัน  

(2) เม่ือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ใหบ้ริษัทจดัการเลิกกองทุนเปิด ในกรณีท่ี

บริษัทจดัการกระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทุน

รวมหุน้ระยะยาวหรือไม่ปฏบิติัหน้าท่ีของตน 

(3) เม่ือไดร้บัความเห็นชอบตามมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึง

หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงการจดัการ 

(4) สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั้งและจดัการกองทุน

รวม ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัว่าอาจมีการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปเพื่อ

การแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือ

เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการทรพัยสิ์นหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด 
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ไดด้าํเนินการแจง้บริษัทจดัการจะหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทาํการช้ีแจง แสดง

เหตุผล ขอ้เท็จจริง และหลกัฐาน ซ่ึงในกรณีท่ีไม่มีการช้ีแจง หรือช้ีแจงแลว้แต่

ไม่อาจพิสจูน์หรือทาํใหเ้ช่ือไดว้่าการจดัตั้งกองทุนรวมเป็นการจดัตั้งกองทุน

รวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปอยา่งแทจ้ริง และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่

บริษัทจดัการจะทาํการแกไ้ข หรือดาํเนินการใด ๆ และบริษัทจดัการไม่

สามารถดาํเนินการตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ได ้หรือ

ดาํเนินการแลว้แต่ไม่สามารถทาํใหก้องทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน

ทัว่ไปอยา่งแทจ้ริง  

และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดด้าํเนินการแจง้บริษัทจดัการจะหรือบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งทาํการช้ีแจง แสดงเหตุผล ขอ้เท็จจริง และหลกัฐาน ซ่ึงในกรณีท่ีไม่มีการ

ช้ีแจง หรือช้ีแจงแลว้แต่ไม่อาจพสิูจน์หรือทาํใหเ้ช่ือไดว้่าการจดัตั้งกองทุนรวมเป็นการ

จดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปอยา่งแทจ้ริง และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

สัง่บริษัทจดัการจะทาํการแกไ้ข หรือดาํเนินการใด ๆ และบริษัทจดัการไม่สามารถ

ดาํเนินการตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ได ้หรือดาํเนินการแลว้แต่ไม่

สามารถทาํใหก้องทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปอยา่งแทจ้ริง 

22.1.2 บริษัทจดัการจะดาํเนินการเลิกหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมตามขอ้ 22.2 

เม่ือเกิดเหตุดงัต่อไปน้ี และบริษทัจดัการประสงคจ์ะเลิกชนิดหน่วยลงทุนน้ัน 

(1) คณะรฐัมนตรีหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งยกเลิกการใหสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษี

สาํหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรือ 

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนของชนิดเพื่อการออมท่ีเหลืออยูท่ั้งหมดมีการลงทุนครบเง่ือนไข

ตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

22.2. การดาํเนินการของ

บริษัทจดัการ เม่ือเลิก

กองทุนรวม 

เวน้แต่กฎหมาย ก.ล.ต. จะกาํหนดเป็นอยา่งอื่น  

 บริษัทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ีเพื่อเลิกกองทุนเปิดดงักล่าว  

(ก) ยุติการรบัคาํสัง่ซ้ือและคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วนัทาํการท่ีปรากฏ

เหตุตามขอ้ 22.1. (1)(1.1) หรือ ขอ้ 22.1. (1)(1.2)   

 (ข) แจง้ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัทาํการท่ีปรากฏ

เหตุ โดยวิธีการดงัน้ี  

(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนทราบโดยทาง

ไปรษณียล์งทะเบียน  

(2) แจง้เป็นหนังสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์  

(3) แจง้สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์อง

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต  

เวน้แต่กฎหมาย ก.ล.ต. จะกาํหนดเป็นอยา่งอื่น  

22.2.1 ในกรณีท่ีเกิดเหตุตามขอ้ 22.1.1 (1) บริษัทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

เพื่อเลิกกองทุนเปิดดงักล่าว 

(1) ยุติการรบัคาํสัง่ซ้ือและคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วนัทาํการท่ีเกิดเหตุตามขอ้ 

22.1.1 (1)    

(2) แจง้ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัทาํการท่ีเกิดเหตุ โดย

วิธีการดงัน้ี  

(2.1) แจง้ผูถื้อหน่วยท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยโดยช่องทางใด ๆ ท่ีมีหลกัฐานวา่

สามารถติดต่อผูถื้อหน่วยได ้ 

(2.2) แจง้เป็นหนังสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์  

(2.3) แจง้สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบท่ีจดัไวบ้นเว็บไซตข์องสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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(ค) จาํหน่ายหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุนเปิดดงักล่าว

ภายใน 5 วนัทาํการนับแต่วนัทาํการท่ีปรากฏเหตุตามขอ้ 22.1. (1)(1.1) 

หรือขอ้ 22.1. (1)(1.2)  เพื่อรวบรวมเงินเท่าท่ีสามารถกระทาํไดเ้พื่อชาํระ

ค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั  

(ง) ชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจาํนวนเงินท่ีรวบรวมไดต้าม (ค) 

ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัทาํการนับแต่วนัทาํการท่ีปรากฏเหตุตาม

ขอ้ 22.1. (1)(1.1) หรือขอ้ 22.1. (1)(1.2)  และเม่ือไดด้าํเนินการชาํระ

ค่าขายคืนหน่วยลงทุนแลว้จะถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดน้ัน 

 เม่ือไดด้าํเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แลว้ หากมีหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นคง

เหลืออยูจ่ากการดาํเนินการตาม (ค) บริษัทจดัการจะดาํเนินการตาม

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ย

หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการชาํระบญัชีของกองทุนรวม  

… 

โดยสาํหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ขอ้มลูท่ีแจง้ดงักล่าวตอ้งมีสาระสาํคญัอยา่ง

น้อยดงัน้ี  

(ก) บริษัทจดัการจะดาํเนินการโอนยา้ยการลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนไป

ยงักองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการท่ีมีระดบัความเส่ียง

ใกลเ้คียงหรือตํา่กวา่กองทุนเดิมตามดุลยพินิจของบริษัทจดัการ ทั้งน้ี เป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน  

(ข) ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการ

ออมอื่นอีกทอดหน่ึง ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถแจง้ต่อบริษัทจดัการเพื่อโอนยา้ยการ

ลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออมอื่นท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนกาํหนด และผูถื้อหน่วยลงทุน

จะไดร้บัยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไข

โดยครบถว้นดงัน้ี  

1. เป็นการโอนยา้ยตามคาํสัง่ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกโดยโอนยา้ยไปยงั

กองทุนรวมเพื่อการออมอื่นท่ีอยูภ่ายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการเดียวกนั  

2. เป็นการโอนยา้ยการลงทุนภายในระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการกาํหนด ทั้งน้ี ในการ

กาํหนดระยะเวลาดงักล่าวบริษทัจดัการตอ้งคาํนึงถึงระยะเวลาท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะ

สามารถดาํเนินการเพื่อแจง้โอนยา้ยการลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสม  

(3) จาํหน่ายหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุนเปิดดงักล่าวภายใน 5 วนั

ทาํการนับแต่วนัทาํการท่ีเกิดเหตุตามขอ้ 22.1.1 (1) เพื่อรวบรวมเงินเท่าท่ีสามารถ

กระทาํไดเ้พื่อชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั  

(4) สาํหรบัชนิดสะสมมลูค่าและชนิดจา่ยเงินปันผล บริษัทจดัการจะชาํระค่าขายคืน

หน่วยลงทุนตามสดัส่วนจาํนวนเงินท่ีรวบรวมไดต้าม (3) ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนภายใน 

10 วนัทาํการนับแต่วนัทาํการท่ีเกิดเหตุตามขอ้ 22.1.1 (1) และสาํหรบัชนิดเพื่อการ

ออม บริษัทจดัการจะดาํเนินการโอนยา้ยการลงทุนตามแนวทางท่ีกาํหนดไวใ้น

โครงการโดยไม่ชกัชา้ ทั้งน้ี เม่ือไดด้าํเนินการแลว้จะถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดน้ัน 
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เม่ือไดด้าํเนินการตามขา้งตน้แลว้ หากมีหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นคงเหลืออยูจ่ากการ

ดาํเนินการตาม (3) บริษัทจดัการจะดาํเนินการตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการชาํระบญัชีของ

กองทุนรวม 

 

22.2.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุตามขอ้ 22.1.2 บริษัทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี เพื่อ

เลิกหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 

(1) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 3 วนัทาํ

การก่อนวนัเลิกชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม  ทางช่องทางใด ๆ ท่ีมีหลกัฐานวา่

สามารถติดต่อผูถื้อหน่วยได ้

(2) แจง้เป็นหนังสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 

15 วนันับแต่วนัท่ีเลิกชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม 

(3) ในกรณีท่ีเกิดเหตุตามขอ้ 22.1.2 (1) และผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยูย่งัลงทุนไม่

ครบเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

(3.1) บริษัทจดัการจะดาํเนินการโอนยา้ยการลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนไปยงักองทุน

รวมเพื่อการออมอื่นภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการท่ีมีนโยบายและระดบัความ

เส่ียงใกลเ้คียงกองทุนเดิม อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีไม่สามารถหากองทุนท่ีมีนโยบาย

และระดบัความเส่ียงใกลเ้คียงกองทุนเดิมได ้บริษัทจดัการจะโอนยา้ยการลงทุน

ดงักล่าวไปยงักองทุนรวมเพื่อการออมอื่นภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการท่ีมีระดบั

ความเส่ียงใกลเ้คียงกนัหรือตํา่กว่ากองทุนเดิมตามดุลยพินิจของบริษัทจดัการ ทั้งน้ี 

เป็นไปตามขอ้กาํหนดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขาย

หรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน  

(3.2) ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อ

การออมอื่นอีกทอดหน่ึง ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถแจง้ต่อบริษัทจดัการเพื่อโอนยา้ย
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การลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออมอื่นท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนกาํหนด และผูถื้อหน่วย

ลงทุนจะไดร้บัยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนเม่ือเป็นไปตาม

เง่ือนไขโดยครบถว้นดงัน้ี  

1. เป็นการโอนยา้ยตามคาํสัง่ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกโดยโอนยา้ยไปยงั

กองทุนรวมเพื่อการออมอื่นท่ีอยูภ่ายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการเดียวกนั  

2. เป็นการโอนยา้ยการลงทุนภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการกาํหนด ทั้งน้ี ในการ

กาํหนดระยะเวลาดงักล่าวบริษทัจดัการตอ้งคาํนึงถึงระยะเวลาท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะ

สามารถดาํเนินการเพื่อแจง้โอนยา้ยการลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสม  

(4) กรณีเกิดเหตุการณต์ามขอ้ 22.1.2(2)  

(4.1) บริษัทจดัการจะดาํเนินการโอนยา้ยการลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนไปยงัชนิด

หน่วยลงทุนอื่นในกองทุนเดียวกนั หากไม่สามารถโอนยา้ยไปยงัชนิดหน่วยลงทุนอื่นใน

กองทุนเดียวกนัได ้บริษัทจดัการจะโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนอื่นท่ีอยูภ่ายใตก้าร

จดัการของบริษทัจดัการท่ีมีนโยบายและระดบัความเส่ียงใกลเ้คียงกนั อยา่งไรก็ตาม 

ในกรณีท่ีไม่สามารถหากองทุนอื่นท่ีมีนโยบายและระดบัความเส่ียงใกลเ้คียงกอง

ทุนเดิมได ้บริษัทจดัการจะโอนยา้ยการลงทุนดงักล่าวไปยงักองทุนอื่นภายใตก้าร

จดัการของบริษัทจดัการท่ีมีระดบัความเส่ียงใกลเ้คียงกนัหรือตํา่กว่ากองทุนเดิมตาม

ดุลยพินิจของบริษัทจดัการ ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยไม่เก็บ

ค่าธรรมเนียมการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน  

(4.2) ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนอื่นอีกทอด

หน่ึง ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถแจง้ต่อบริษัทจดัการเพื่อโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุน

อื่นท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนกาํหนด และผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัยกเวน้ค่าธรรมเนียมการ

ขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขโดยครบถว้นดงัน้ี  

1. เป็นการโอนยา้ยตามคาํสัง่ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกโดยโอนยา้ยไปยงั

กองทุนอื่นท่ีอยูภ่ายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการเดียวกนั  
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2. เป็นการโอนยา้ยการลงทุนภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการกาํหนด ทั้งน้ี ในการ

กาํหนดระยะเวลาดงักล่าวบริษทัจดัการตอ้งคาํนึงถึงระยะเวลาท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะ

สามารถดาํเนินการเพื่อแจง้โอนยา้ยการลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

… 

 


