
ตารางเปรียบเทียบการแกไ้ขโครงการกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีระยะสั้น 

K-SF         1 

 

หวัขอ้ เดิม ใหม ่

รายละเอียดโครงการจดัการ 

2. ประเภทกองทุน ประเภทกองทุนตามลกัษณะพเิศษ : ไม่ก ำหนด 

 

ประเภทกองทุนตามลกัษณะพเิศษ : 

- กองทุนรวมเพื่อกำรออม 

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 

(class of unit) 

ไม่มี ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

- ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้ำ่ยท่ีเรียกเก็บผูถื้อหน่วยลงทุน 

- สิทธิประโยชน์ทำงภำษีชนิดเพื่อกำรออม (SSF) 

 

รายการ class of unit : 

1. ช่ือยอ่ : K-SF-A 

เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไมเ่ป็น 

รายละเอียดแตล่ะชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดผูล้งทุนทัว่ไป 

ค าอธิบาย : 

เหมำะส ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไปท่ีตอ้งกำรรบัผลตอบแทนจำกส่วนต่ำงของกำรลงทุน 

(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จำกกำรลงทุน (Total Return) 

 

2. ช่ือยอ่ : K-SF-SSF 

เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF) : เป็น 

รายละเอียดแตล่ะชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดเพื่อกำรออม 

ค าอธิบาย : 

เหมำะส ำหรบัผูล้งทุนท่ีตอ้งกำรออมเงินระยะยำวและไดร้บัสิทธิประโยชน์ทำงภำษี 

 

บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทรำบทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำรก่อนกำรเสนอ

ขำยหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม 
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ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมช่ืีออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนก่อนวนัท่ีบริษัทจดักำรเปิดให้

มีกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุนชนิดเพือ่กำรออมจะถูกจดัอยูใ่นหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุน

ทัว่ไป 

 

อยำ่งไรก็ตำม บริษัทจดักำรจะเลิกหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออมได ้ในกรณีท่ีเกิด

เหตุกำรณด์งัต่อไปน้ี และบริษัทจดักำรประสงคจ์ะเลิกชนิดหน่วยลงทุนดงักล่ำว  

1. คณะรฐัมนตรีหรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวขอ้งยกเลิกกำรใหสิ้ทธิประโยชน์ทำงภำษี 

หรือ  

2. ผูถื้อหน่วยลงทุนของชนิดเพือ่กำรออมท่ีเหลืออยูท่ั้งหมดมีกำรลงทุนครบเง่ือนไข

ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  

โดยจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทรำบล่วงหนำ้อยำ่งน้อย 3 วนัท ำกำรก่อนวนัเลิก

หน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออมทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำรและแจง้ใหส้ ำนักงำน 

ก.ล.ต.ทรำบภำยใน 15 วนันับแต่วนัท่ีเลิกชนิดหน่วยลงทุนดงักล่ำว ทั้งน้ี บริษัท

จดักำรจะด ำเนินกำร โอนยำ้ยกำรลงทุน โดยมีรำยละเอียดเป็นไปตำมขอ้กำร

ด ำเนินกำรของบริษัทจดักำร เมือ่เลิกกองทุนรวม 

6. การจา่ยเงินปันผล นโยบายการจา่ยเงินปันผล : ไมจ่่ำย ช่ือยอ่ นโยบายการจา่ยเงินปันผล 

K-SF-A ไม่จ่ำย 

K-SF-SSF ไม่จ่ำย 
 

7. การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต า่ของการรบัซ้ือคืน : 500.00 บำท 

จ  านวนหน่วยลงทุนขั้นต า่ของการรบัซ้ือคืน : ไม่ก ำหนด 

... 

 

 

 

 

 

1. ช่ือยอ่ : K-SF-A 

มูลค่าขั้นต า่ของการรบัซ้ือคืน : 500.00 บำท  

จ  านวนหน่วยลงทุนขั้นต า่ของการรบัซ้ือคืน : ไม่ก ำหนด 

 

2. ช่ือยอ่ : K-SF-SSF 

มูลค่าขั้นต า่ของการรบัซ้ือคืน : ไม่ก ำหนด 

จ  านวนหน่วยลงทุนขั้นต า่ของการรบัซ้ือคืน : ไม่ก ำหนด 

... 
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รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจดักำรสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ขำยคืนใหก้บัผูส้ัง่

ขำยคืนหน่วยลงทุนตำมประเภทของผูล้งทุน ตำมระยะเวลำกำรถือครองหน่วย

ลงทุน ตำมช่องทำงกำรซ้ือขำย หรือตำมเง่ือนไขท่ีบริษัทจดักำรอำจก ำหนดขึ้ นเพื่อ

ประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดักำรจะประกำศใหผู้ล้งทุนทรำบผ่ำน

ทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร อยำ่งไรก็ตำม บริษัทจดักำรอำจใหท้ ำรำยกำรสัง่ขำย

คืนหน่วยลงทุนโดยมีมลูค่ำขัน้ต ำ่น้อยกวำ่ท่ีก ำหนดในบำงกรณีได ้เพื่อรองรบั

รำยกำรส่งเสริมกำรขำยหรือบริกำรของบริษัทจดักำร โดยขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของ

บริษัทจดักำร 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจดักำรสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ขำยคืนใหก้บัผูส้ัง่

ขำยคืนหน่วยลงทุนตำมประเภทของผูล้งทุน ตำมชนิดหน่วยลงทุน ตำมระยะเวลำ

กำรถือครองหน่วยลงทุน ตำมช่องทำงกำรซ้ือขำย หรือตำมเง่ือนไขท่ีบริษัทจดักำร

อำจก ำหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดักำรจะประกำศใหผู้ ้

ลงทุนทรำบผ่ำนทำงเวบ็ไซตข์องบริษัทจดักำร อยำ่งไรก็ตำม บริษัทจดักำรอำจให้

ท ำรำยกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนโดยมีมลูค่ำขัน้ต ำ่น้อยกว่ำท่ีก ำหนดในบำงกรณีได ้

เพื่อรองรบัรำยกำรส่งเสริมกำรขำยหรือบริกำรของบริษัทจดักำร โดยขึ้ นอยูก่บัดุลย

พินิจของบริษัทจดักำร 

... 

 

ชนิดเพื่อกำรออม : 

กำรลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพือ่กำรออมใหไ้ดสิ้ทธิประโยชน์ดำ้นภำษี ผูถื้อหน่วย

ลงทุนมีหน้ำท่ีตอ้งปฏบิติัตำมหลกัเกณฑ ์วิธีกำร และเง่ือนไขท่ีก ำหนดในกฎหมำย

ภำษีอำกร 

บริษัทจดักำรจะค ำนวณตน้ทุนและผลประโยชน์และหกัเงินลงทุนแต่ละรำยกำรตำม

วิธีกำร “เขำ้ก่อน ออกก่อน” และมีระบบงำนในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน 

 

กำรช ำระเงินค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดักำรจะช ำระเงินค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้ำยคืนภำยใน 5 วนัท ำ

กำรนับตั้งแต่วนัถดัจำกวนัท ำกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุนตำมวิธีกำรท่ีระบุไวใ้นค ำขอ

เปิดบญัชีกองทุน และ/หรือวธีิกำรอื่นใดท่ีบริษัทจดักำรยอมรบัเพื่ออ ำนวยควำม

สะดวกใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในอนำคต เช่น E-Wallet เป็นตน้ ทั้งน้ี กรณีท่ีบริษัท

จดักำรจดัใหม้ีช่องทำงกำรรบัช ำระเงินค่ำขำยคืนเพิ่มเติม บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ ้

ถือหน่วยทรำบล่วงหนำ้ในเวบ็ไซตข์องบริษัทจดักำร 

 

หมำยเหตุ หวัขอ้ กำรช ำระเงินคำ่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน เป็นกำรน ำขอ้ควำมจำกโครงกำรเดิมกลบัมำใส่ 
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เง่ือนไข ขอ้จ  ากดั หรือสิทธิในการระงบั การโอน หรือการรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุน : 

... 

เง่ือนไขและขอ้จ ำกดัในกำรจดัสรรและกำรโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในกำรปฏเิสธกำรจดัสรร

และโอนหน่วยลงทุนไม่ว่ำทอดใดๆ ในกรณีท่ีกำรจดัสรรและโอนหน่วยลงทุน

ดงักล่ำวส่งผลใหบ้ริษัทจดักำรไม่สำมำรถปฏบิติัหนำ้ท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมำยว่ำ

ดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและ Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อ

หน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อควำมรบัผิดชอบทำงกฎหมำยของบริษัท

จดักำร 

 

 

 

เง่ือนไข ขอ้จ  ากดั การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ : 

... 

 

เง่ือนไข ขอ้จ  ากดั หรือสิทธิในการระงบั การโอน หรือการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

: 

... 

เง่ือนไขและขอ้จ ำกดัในกำรจดัสรรและกำรโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในกำรปฏเิสธกำรจดัสรร

และกำรโอนหน่วยลงทุนไม่ว่ำทอดใดๆ ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

1. กำรจดัสรรและกำรโอนหน่วยลงทุนดงักล่ำวส่งผลใหบ้ริษัทจดักำรไม่สำมำรถ

ปฏบิติัหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 

และ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อกำร

ลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อควำมรบัผิดชอบ

ทำงกฎหมำยของบริษัทจดักำร  

2. ผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออมจะไม่สำมำรถน ำหน่วยลงทุนของกองทุนไป

จ ำหน่ำย จ่ำย โอน จ ำน ำ หรือน ำไปเป็นประกนัได ้

 

เง่ือนไข ขอ้จ  ากดั การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ : 

... 

อยำ่งไรก็ตำม บริษัทจดักำรสงวนสิทธิท่ีจะหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อ

กำรออมเป็นกำรชัว่ครำวหรือถำวรได ้โดยจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ

อยำ่งน้อย 3 วนัท ำกำร ทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร และแจง้ใหส้ ำนักงำน ก.ล.ต.

ทรำบภำยใน 15 วนันับแต่วนัท่ีมีกำรหยุดรบัค ำสัง่ดงักล่ำว 

 

 

8. คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ย  

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม 

ประมำณกำรคำ่ใชจ้่ำยท่ีเรียกเก็บจำกกองทุนรวมทั้งหมด ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ : 

2.675 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

 

(K-SF-A, K-SF-SSF) 

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม 

ประมำณกำรคำ่ใชจ้่ำยท่ีเรียกเก็บจำกกองทุนรวมทั้งหมด ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ : 

2.675 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 
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8.2 ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ : 1.07 ต่อ

ปีของมลูค่ำทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมลูค่ำหน้ีสินทั้งหมด เวน้แต่

ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำย

ทะเบียน 

 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ : 

0.107 ต่อปีของมลูค่ำทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมลูค่ำหน้ีสินทั้งหมด เวน้

แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร คำ่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียม

นำยทะเบียน ทั้งน้ี ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ดงักล่ำวไดร้วมค่ำธรรมเนียม

กำรรบัฝำกทรพัยสิ์นในต่ำงประเทศแลว้ 

 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ย

ละ : 0.107 ต่อปีของมลูค่ำทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมูลค่ำหน้ีสินทั้งหมด 

เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และ

ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน 

... 

 

8.3 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) : ไม่มี 

 

ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) : ไม่มี 

 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (Switching in) 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ : อตัรำคำ่ธรรมเนียม

เดียวกนั ทั้งจำกกองทุนรวมภำยใตบ้ริษัทจดักำรเดียวกนั และจำกบริษัทจดักำรอื่น 

8.2 ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ : 1.07 ต่อ

ปีของมลูค่ำทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมลูค่ำหน้ีสินทั้งหมด เวน้แต่

ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำย

ทะเบียน 

 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ : 

0.107 ต่อปีของมลูค่ำทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมลูค่ำหน้ีสินทั้งหมด เวน้แต่

ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำย

ทะเบียน ทั้งน้ี ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ดงักล่ำวไดร้วมค่ำธรรมเนียมกำร

รบัฝำกทรพัยสิ์นในต่ำงประเทศแลว้ 

 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ย

ละ : 0.107 ต่อปีของมลูค่ำทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมูลค่ำหน้ีสินทั้งหมด 

เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และ

ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน 

... 

 

8.3 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) : ไม่มี 

 

ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) : ไม่มี 

 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (Switching in) 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ : อตัรำคำ่ธรรมเนียมเดียวกนั 

ทั้งจำกกองทุนรวมภำยใตบ้ริษัทจดักำรเดียวกนั และจำกบริษัทจดักำรอื่น 
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ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ : อตัรำ

ค่ำธรรมเนียมท่ีก ำหนด 

เง่ือนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ : ไม่มี 

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขำ้ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 

3.0 ของมลูค่ำซ้ือขำย 

 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (Switching out) 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัรำคำ่ธรรมเนียม

เดียวกนั ทั้งกรณีสบัเปล่ียนออกไปยงักองทุนรวมภำยใตก้ำรบริหำรของบริษัท

จดักำร และบริษัทจดักำรอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัรำ

ค่ำธรรมเนียมท่ีก ำหนด 

เง่ือนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : ไม่

มี 

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 

3.0 ของมลูค่ำซ้ือขำย 

... 

 

ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ 

(Exit Fee) : ไม่มี 

... 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม (ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วย

ลงทุน) : 

กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน จะเรียกเก็บในอตัรำเท่ำกบั

ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทำงหรือค่ำธรรมเนียมกำร

ขำยหน่วยลงทุนของกองทุนปลำยทำงแลว้แต่อตัรำใดจะสูงกวำ่ ซ่ึงจะไม่เกินรอ้ยละ 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ : อตัรำ

ค่ำธรรมเนียมท่ีก ำหนด 

เง่ือนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ : ไม่มี 

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขำ้ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 

3.0 ของมลูค่ำซ้ือขำย 

 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (Switching out) 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัรำคำ่ธรรมเนียม

เดียวกนั ทั้งกรณีสบัเปล่ียนออกไปยงักองทุนรวมภำยใตก้ำรบริหำรของบริษัท

จดักำร และบริษัทจดักำรอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัรำ

ค่ำธรรมเนียมท่ีก ำหนด 

เง่ือนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : ไม่

มี 

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 

3.0 ของมลูค่ำซ้ือขำย 

... 

 

ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ 

(Exit Fee) : มี 

... 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม (ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วย

ลงทุน) : 

ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 

- ชนิดผูล้งทุนทัว่ไป : 
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3 ของมลูค่ำซ้ือขำย เน่ืองจำกเป็นอตัรำสูงสุดของค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนตน้ทำงหรือค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนของกองทุน

ปลำยทำง 

 

ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัท

จดักำรจะไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทำง

และค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนของกองทุนปลำยทำงเพิ่มเติม 

 

บริษัทจดักำรสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเวน้ค่ำธรรมเนียมดงักล่ำว โดย

บริษัทจดักำรจะประกำศใหท้รำบผ่ำนทำงเวบ็ไซตข์องบริษัทจดักำร 

... 

บริษัทจดักำรสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเวน้ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหรือกำร

รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหรือผูส้ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน หรือลดหยอ่นหรือ

ยกเวน้ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหรือกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนหรือผูส้ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนตำมประเภทของผูล้งทุน ตำมมลูค่ำกำรซ้ือหน่วย

ลงทุน ตำมระยะเวลำกำรถือครองหน่วยลงทุน หรือกำรสัง่ซ้ือ หรือสัง่ขำยคืนหน่วย

ลงทุนตำมเง่ือนไขท่ีบริษัทจดักำรอำจก ำหนดขึ้ นในอนำคต หรือลดหยอ่น หรือ

ยกเวน้ค่ำธรรมเนียมใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อไป

ซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นซ่ึงจดัตั้งและจดักำรโดยบริษัทจดักำร หรือสัง่ขำย

คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นท่ีจดัตั้งและจดักำรโดยบริษัทจดักำรเพื่อซ้ือ

หน่วยลงทุนของกองทุนน้ี ทั้งน้ี บริษัทจดักำรจะประกำศหลกัเกณฑใ์หท้รำบโดยทัว่

กนัผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร 

... 

บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บในอตัรำเท่ำกบัค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน

ของกองทุนตน้ทำงหรือค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนของกองทุนปลำยทำง

แลว้แต่อตัรำใดจะสูงกวำ่ ซ่ึงจะไม่เกินรอ้ยละ 3 ของมลูค่ำซ้ือขำย เน่ืองจำกเป็น

อตัรำสูงสุดของค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทำงหรือ

ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนของกองทุนปลำยทำง 

 

- ชนิดเพื่อกำรออม : 

บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บในอตัรำเท่ำกบัค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน

ของกองทุนตน้ทำงหรือค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนของกองทุนปลำยทำง

แลว้แต่อตัรำใดจะสูงกวำ่ 

 

ในกรณีท่ีเป็นกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมเพื่อกำรออมท่ีอยูภ่ำยใตก้ำร

จดักำรของบริษัทจดักำรอื่น บริษัทจดักำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนจะเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมจำกผูถื้อหน่วยลงทุนโดยตรง เมื่อผูถื้อหน่วย

ลงทุนส่งค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน อยำ่งไรก็ตำม หำกกรมสรรพำกรหรือ

หน่วยงำนท่ีเกี่ยวขอ้งมีกำรเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดหรือกฎเกณฑ ์บริษัทจดักำรขอ

สงวนสิทธิเปล่ียนวธีิกำรจดัเก็บใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดหรือกฎเกณฑด์งักล่ำว 

 

ทั้งน้ี บริษัทจดักำรสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเวน้ หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไข

หรือวธีิกำรจดัเก็บค่ำธรรมเนียมดงักล่ำว โดยบริษัทจดักำรจะประกำศใหท้รำบผ่ำน

ทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร 

 

ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัท

จดักำรจะยกเวน้ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทำงหรือ

ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนของกองทุนปลำยทำง 
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หวัขอ้ เดิม ใหม ่

ส ำหรบักำรสบัเปล่ียนระหว่ำงชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจดักำรจะใชห้ลกัเกณฑ์

ขำ้งตน้ เวน้แต่บริษัทจดักำรจะก ำหนดเป็นอยำ่งอื่น โดยจะประกำศใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนทรำบทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร 

 

ค่ำปรบักรณีขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลำถือครองท่ีก ำหนดในโครงกำร (Exit 

Fee) : 

- ชนิดผูล้งทุนทัว่ไป : 

ไม่มีค่ำปรบักรณีขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลำถือครองท่ีก ำหนดในโครงกำร 

- ชนิดเพื่อกำรออม : 

หน่วยลงทุนท่ีมีอำยุกำรถือครองต ำ่กว่ำ 1 ปี อตัรำไม่เกินรอ้ยละ 1.50 ของมลูค่ำ

หน่วยลงทุน 

หน่วยลงทุนท่ีอำยุกำรถือครองมำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 ปี อตัรำรอ้ยละ 0.00 ของ

มลูค่ำหน่วยลงทุน 

ทั้งน้ี ในกำรนับอำยุกำรถือครองหน่วยลงทุน บริษัทจดักำรจะใชเ้กณฑ ์"เขำ้ก่อน

ออกก่อน" (First In First Out) โดยกำรนับอำยุกำรถือครองหน่วยลงทุนจะเร่ิม

นับตั้งแต่วนัท่ีบริษัทจดักำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนไดร้บั

เงินค่ำสัง่ซ้ือและไดท้ ำรำยกำรขำยหน่วยลงทุนน้ันๆ แลว้ 

อตัรำคำ่ธรรมเนียมดงักล่ำวขำ้งตน้ไดร้วมภำษีมลูคำ่เพิ่มแลว้ โดยบริษัทจดักำรจะ

หกัค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวออกจำกมลูค่ำหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจะตอ้งจ่ำยใหก้บัผูถื้อ

หน่วยลงทุน 

บริษัทจดักำรสงวนสิทธิท่ีจะยกเวน้หรือลดหยอ่นค่ำปรบักรณีขำยคืนหน่วยลงทุน

ก่อนระยะเวลำถือครองท่ีก ำหนดในโครงกำรได ้โดยจะประกำศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน

ทรำบทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร 

... 

 

บริษัทจดักำรสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเวน้ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหรือกำรรบั

ซ้ือคืน หรือค่ำธรรมเนียมสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหรือผูส้ัง่ขำยคืนหรือผู ้
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หวัขอ้ เดิม ใหม ่

สัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ตำมประเภทของผูล้งทุน ตำมชนิดหน่วยลงทุน  ตำม

มลูค่ำกำรซ้ือหน่วยลงทุน ตำมระยะเวลำกำรถือครองหน่วยลงทุน หรือกำรสัง่ซ้ือ 

หรือสัง่ขำยคืนหรือสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมเง่ือนไขท่ีบริษัทจดักำรอำจก ำหนด

ขึ้ นในอนำคต หรือลดหยอ่น หรือยกเวน้ค่ำธรรมเนียมใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีขำย

คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นซ่ึงจดัตั้งและ

จดักำรโดยบริษัทจดักำร หรือสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นท่ีจดัตั้งและ

จดักำรโดยบริษัทจดักำรเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี ทั้งน้ี บริษัทจดักำรจะ

ประกำศหลกัเกณฑใ์หท้รำบโดยทัว่กนัผ่ำนทำงเวบ็ไซตข์องบริษทัจดักำร 

... 

9. เครื่องมือการบริหารและ

จดัการความเสี่ยงดา้นสภาพ

คล่องของกองทุนรวม 

(K-SF) 

- เครื่องมือการก าหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ย 

ค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไมเ่ป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่ก าหนด 

(liquidity fee) :  

อตัราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินรอ้ยละ : 3.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

… 

 

การปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือ

ขายทรพัยส์ินของกองทุนรวม (swing pricing) 

อตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ : 3.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทุน 

ดว้ยวิธีปฏิบตัิ : Full swing pricing , Partial swing pricing 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

… 

 

(K-SF-A, K-SF-SSF) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

- เครื่องมือการก าหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ย 

ค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไมเ่ป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่ก าหนด 

(liquidity fee) :  

อตัราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินรอ้ยละ : 3.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

… 

 

การปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือ

ขายทรพัยส์ินของกองทุนรวม (swing pricing) 

อตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ : 3.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทุน 

ดว้ยวิธีปฏิบตัิ : Full swing pricing , Partial swing pricing 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

… 
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หวัขอ้ เดิม ใหม ่

ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์น

ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) 

อตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ : 3.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

… 

 

- การก าหนดเง่ือนไขหรือขอ้จ  ากดัในการรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่นการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) 

เม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการไถถ่อนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 5.00% ของ

มลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ 

จะตอ้งแจง้บริษทัจดัการล่วงหนา้เป็นเวลา : 5 วนัท ำกำร 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

… 

 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต  า่กว่ารอ้ยละ : 5 ของมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุนรวม  

โดยบริษทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 15 วนัท ำกำร 

ในทุกรอบเวลา : 90 วนั 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

… 

 

- การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไวห้รือจะหยดุรบัค า

สัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

บริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการไดสู้งสุดไม่เกิน (วนัท าการ) : 1 

ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์น

ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) 

อตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ : 3.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

… 

 

- การก าหนดเง่ือนไขหรือขอ้จ  ากดัในการรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่นการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) 

เม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการไถถ่อนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 5.00% ของ

มลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ 

จะตอ้งแจง้บริษทัจดัการล่วงหนา้เป็นเวลา : 5 วนัท ำกำร 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

… 

 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต  า่กว่ารอ้ยละ : 5 ของมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุนรวม  

โดยบริษทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 15 วนัท ำกำร 

ในทุกรอบเวลา : 90 วนั 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

… 

 

- การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไวห้รือจะหยดุรบัค า

สัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

บริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการไดสู้งสุดไม่เกิน (วนัท าการ) : 1 
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หวัขอ้ เดิม ใหม ่

10. ก าหนดเวลาในการค านวณ

และการประกาศมลูค่า

ทรพัยส์ินสุทธิ มูลค่าหน่วย

ลงทุนและราคาหน่วยลงทุน 

... 

 

... 

 

การค านวณมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุน ผูล้งทุน

สามารถศึกษารายละเอียดไดท้ี่ : www.kasikornasset.com 
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หวัขอ้ เดิม ใหม ่

ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการ 

1. บริษทัจดัการ สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ : 

1. สิทธิของบริษัทจดักำร 

... 

(5) ช ำระค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงินตำม

หลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรท่ีสมำคมก ำหนด 

... 

(7) บริษัทจดักำรมีวตัถุประสงคท่ี์จะเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุน

ภำยในประเทศไทย และมีวตัถุประสงคท่ี์จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนกบั

หรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกำ พลเมืองสหรฐัอเมริกำหรือผูท่ี้มีถ่ิน

ฐำนอยูใ่นสหรฐัอเมริกำ หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรฐัอเมริกำ รวมถึง

กองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่ำวและบริษัทหรือหำ้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ นและ

ด ำเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกำ บริษัทจดักำรจึงขอสงวนสิทธิในกำรท่ีจะไม่เสนอ

ขำยหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคลดงัท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ 

 

2. หน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของบริษัทจดักำร 

(1) กำรจดัตั้ง เปล่ียนแปลง เพิม่เติมและจดทะเบียนกองทุน 

... 

(ง) แจง้กำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มลูท่ีไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ ยกเวน้กำรเพิ่มจ ำนวน

เงินทุนจดทะเบียนและกำรแกไ้ขเพิ่มเติมจ ำนวนและมลูค่ำหน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำย

ไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนใหแ้ก่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 5 

วนัท ำกำรนับแต่วนัท่ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมน้ัน 

... 

(ช) ประกำศขอ้มลู รำยละเอียด กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวกบักองทุนตำมท่ี

กฎหมำย ก.ล.ต. หรือสมำคมก ำหนด 

... 

(ฌ) จดัใหม้ีกำรช ำระบญัชีตำมหวัขอ้ “กำรช ำระบญัชีเมื่อเลิกกองทุนรวม” 

สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ : 

1. สิทธิของบริษัทจดักำร 

... 

(5) ช ำระค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงินตำมท่ี

ก ำหนดไวใ้นโครงกำร 

... 

(7) สิทธิอื่นใดตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

2. หน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของบริษัทจดักำร 

(1) กำรจดัตั้ง เปล่ียนแปลง เพิม่เติมและจดทะเบียนกองทุน 

... 

(ง) แจง้กำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มลูท่ีไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้  

... 

(ช) ประกำศขอ้มลู รำยละเอียด กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวกบักองทุนตำมท่ี

กฎหมำย ก.ล.ต. หรือสมำคมบริษัทจดักำรลงทุนก ำหนด 

... 

(ฌ) จดัใหม้ีกำรช ำระบญัชีตำมหวัขอ้ “กำรช ำระบญัชีเมื่อเลิกกองทุน” 

... 
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... 

 

(3) กำรจดัท ำบญัชีและกำรรำยงำน 

... 

(จ) ด ำเนินกำรแกไ้ขรำคำขำย และรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน และจดัท ำรำยงำน 

กรณีท่ีมลูค่ำหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

... 

 

(4) กำรขำยและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนและงำนทะเบียนหน่วยลงทุน 

(ก) จดัใหม้ีค ำสัง่จองซ้ือหน่วยลงทุน ค ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นไป

ตำมท่ีกฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด 

... 

 

 

(3) กำรจดัท ำบญัชีและกำรรำยงำน 

... 

(จ) ด ำเนินกำรแกไ้ขรำคำขำย และรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน และจดัท ำรำยงำน 

กรณีท่ีมลูค่ำหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตำมท่ีระบุไวใ้นโครงกำร 

... 

 

(4) กำรขำยและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนและงำนทะเบียนหน่วยลงทุน 

(ก) จดัใหม้ีค ำสัง่จองซ้ือหน่วยลงทุน ค ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วย

ลงทุน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นไปตำมท่ีกฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด 

... 

2. ผูด้แูลผลประโยชน ์ สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ : 

... 

2. หน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ 

(1) หน้ำท่ีโดยทัว่ไป 

... 

(ข) รบัรองควำมถูกตอ้งในกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยสิ์น มลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ และ

มลูค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัท

จดักำรไดค้ ำนวณไวแ้ลว้ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นโครงกำร 

... 

(ง) รบัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงั และรำยงำนกำรชดเชยรำคำ 

กรณีท่ีรำคำขำยหน่วยลงทุนหรือรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง 

... 

 

(2) หน้ำท่ีในกำรรบัฝำกและเกบ็รกัษำทรพัยสิ์น 

สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ : 

... 

2. หน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ 

(1) หน้ำท่ีโดยทัว่ไป 

... 

(ข) รบัรองควำมถูกตอ้งในกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยสิ์น มลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่ำ

หน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดักำร

ไดค้ ำนวณไวแ้ลว้ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นโครงกำร 

... 

(ง) รบัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ 

กรณีท่ีมลูค่ำหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ตำมท่ีระบุไวใ้นโครงกำร 

... 

 

(2) หน้ำท่ีในกำรรบัฝำกและเกบ็รกัษำทรพัยสิ์น 
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(ก) รบัฝำก ดูแล เก็บรกัษำ และบนัทึกทรพัยสิ์นของกองทุน โดยแยกทรพัยสิ์นของ

กองทุนออกจำกทรพัยสิ์นของผูดู้แลผลประโยชน์และทรพัยสิ์นของบุคคลอื่นใดท่ี

ผูดู้แลผลประโยชน์ดูแลรกัษำอยูจ่นกว่ำจะเลิกกองทุนพรอ้มทั้งดูแลใหก้ำรเบิกจำ่ย

ทรพัยสิ์นของกองทุนเป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นโครงกำรและในหนังสือช้ีชวนของ

กองทุน โดยตอ้งเก็บรกัษำหรือฝำกไวอ้ยำ่งปลอดภยัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ ท่ีบริษัท

ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั และท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทย เวน้

แต่บริษัทจดักำรจะอนุญำตหรือตกลงเป็นอยำ่งอื่น และหำกมีกำรเปล่ียนแปลง

สถำนท่ีเก็บรกัษำทรพัยสิ์นตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทจดักำรทรำบทนัที 

... 

(ค) จดัใหม้ีกำรตรวจสอบทรพัยสิ์นของกองทุนและสถำนท่ีเก็บรกัษำ โดยจะตอ้ง

แจง้ใหบ้ริษัทจดักำรทรำบและอนุญำตใหต้วัแทนของบริษัทจดักำรไดร่้วมในกำร

ตรวจสอบ ดงักล่ำวดว้ย 

... 

 

 

 

(3) ส่งมอบ รบัมอบหลกัทรพัย ์

(ก) ส่งมอบ รบัมอบ จองซ้ือตำมสิทธิ จ ำหน่ำยจ่ำยโอน ฝำก ถอนหลกัทรพัย ์หรือ

ทรพัยสิ์นตลอดจนช ำระและรบัช ำระรำคำหลกัทรพัย ์โดยตรวจสอบควำมสมบรูณ ์

ควำมถูกตอ้งครบถว้นของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นก่อนด ำเนินกำร 

(ข) ส่งมอบและรบัมอบทรพัยสิ์นของกองทุนผ่ำนผูร้บัฝำกทรพัยสิ์นในต่ำงประเทศ

ตำมค ำสัง่ของบริษัทจดักำร 

... 

 

เง่ือนไขการเปล่ียนผูด้แูลผลประโยชน ์: 

... 

(ก) รบัฝำก ดูแล เก็บรกัษำ และบนัทึกทรพัยสิ์นของกองทุน โดยแยกทรพัยสิ์นของ

กองทุนออกจำกทรพัยสิ์นของผูดู้แลผลประโยชน์และทรพัยสิ์นของบุคคลอื่นใดท่ี

ผูดู้แลผลประโยชน์ดูแลรกัษำอยูจ่นกว่ำจะเลิกกองทุนพรอ้มทั้งดูแลใหก้ำรเบิกจำ่ย

ทรพัยสิ์นของกองทุนเป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นโครงกำรและในหนังสือช้ีชวนของ

กองทุน โดยตอ้งเก็บรกัษำหรือฝำกไวอ้ยำ่งปลอดภยัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ ท่ีบริษัท

ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั และท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทย หรือ

จดัใหม้ีผูร้บัฝำกทรพัยสิ์นในต่ำงประเทศ หรือศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยใ์น

ต่ำงประเทศ (ถำ้มี) เวน้แต่บริษทัจดักำรจะอนุญำตหรือตกลงเป็นอยำ่งอื่น และ

หำกมีกำรเปล่ียนแปลงสถำนท่ีเก็บรกัษำทรพัยสิ์นตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทจดักำรทรำบ

ทนัที 

... 

(ค) จดัใหม้ีกำรตรวจสอบทรพัยสิ์นของกองทุนและสถำนท่ีเก็บรกัษำ โดยจะตอ้ง

แจง้ใหบ้ริษัทจดักำรทรำบ และตอ้งยนิยอมใหต้วัแทนของบริษทัจดักำรเขำ้ร่วมใน

กำรตรวจสอบดงักล่ำวดว้ย 

... 

 

(3) ส่งมอบ รบัมอบหลกัทรพัย ์

(ก) ส่งมอบ รบัมอบ สัง่ซ้ือตำมสิทธิ จ ำหน่ำยจ่ำยโอน ฝำก ถอนหลกัทรพัย ์หรือ

ทรพัยสิ์นตลอดจนช ำระและรบัช ำระรำคำหลกัทรพัย ์โดยตรวจสอบควำมสมบรูณ ์

ควำมถูกตอ้งครบถว้นของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นก่อนด ำเนินกำร 

(ข) รบัมอบและส่งมอบทรพัยสิ์นของกองทุนผ่ำนทำงผูร้บัฝำกทรพัยสิ์นใน

ต่ำงประเทศตำมค ำสัง่ของบริษทัจดักำร 

... 

 

เง่ือนไขการเปล่ียนผูด้แูลผลประโยชน ์: 

... 
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4. ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในกำรจดักำรโครงกำรหรือมีกำรแกไ้ข

เปล่ียนแปลงกฎหมำย ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอนัจะมีผลใหบ้ริษทัจดักำรและผูดู้แล

ผลประโยชน์ไม่สำมำรถตกลงท่ีจะแกไ้ขเปล่ียนแปลงใหส้อดคลอ้งกบัประกำศ 

ค ำสัง่ ระเบียบ และขอ้บงัคบัดงักล่ำว ทั้งน้ี เน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวมีผล

ใหเ้ป็นกำรเพิ่มภำระหน้ำท่ีแก่ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูดู้แลผลประโยชน์ไม่

ประสงคจ์ะรบัหน้ำท่ีดงักล่ำวต่อไป ผูดู้แลผลประโยชน์มสิีทธิบอกเลิกสญัญำแต่งตั้ง

ผูดู้แลผลประโยชน์ไดโ้ดยบอกกล่ำวใหบ้ริษัทจดักำรทรำบล่วงหน้ำเป็น 

ลำยลกัษณอ์กัษรเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 90 วนั ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติโดย

เสียงขำ้งมำกซ่ึงคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนหน่วย

ลงทุนท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดตำมทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเรียกรอ้งใหม้ี

กำรเปล่ียนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ 

5. ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์มีคุณสมบติัไม่เป็นไปตำมกฎหมำย ก.ล.ต. เร่ือง 

คุณสมบติัของผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภำยหลงั บริษัทจดักำรจะ

ด ำเนินกำรใหผู้ดู้แลผลประโยชน์จดักำรแกไ้ขใหถู้กตอ้งภำยใน 15 วนันับแต่วนัท่ี

บริษัทจดักำรทรำบเหตุดงักล่ำว โดยบริษัทจดักำรจะแจง้กำรแกไ้ขดงักล่ำวให้

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัท่ีแกไ้ขเสร็จ

ส้ิน ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์มิไดท้ ำกำรแกไ้ขใหถู้กตอ้งภำยในระยะเวลำท่ี

ก ำหนดดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรขออนุญำตเปล่ียนตวัผูดู้แล

ผลประโยชน์ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนั นับแต่วนัท่ีครบ

ก ำหนดเวลำใหแ้กไ้ข เมื่อไดร้บัอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แลว้ 

บริษัทจดักำรจะแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์อื่นแทนผูดู้แลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั 

6. ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์น ำขอ้มลูต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวกบักำรจดักำรกองทุน หรือ

ขอ้มลูอื่นท่ีเกี่ยวขอ้งไปเปิดเผย หรือใชใ้นทำงท่ีก่อหรืออำจจะกอ่ใหเ้กิดควำม

เสียหำยต่อกองทุนหรือก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูดู้แลผลประโยชน์เอง บริษัทจดักำร

สำมำรถบอกเลิกสญัญำแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ไดท้นัที 

... 

4. ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในกำรจดักำรโครงกำรหรือมีกำรแกไ้ข

เปล่ียนแปลงกฎหมำย ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอนัจะมีผลใหบ้ริษทัจดักำรและผูดู้แล

ผลประโยชน์ไม่สำมำรถตกลงท่ีจะแกไ้ขเปล่ียนแปลงใหส้อดคลอ้งกบัประกำศ 

ค ำสัง่ ระเบียบ และขอ้บงัคบัดงักล่ำว ทั้งน้ี เน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวมีผล

ใหเ้ป็นกำรเพิ่มภำระหน้ำท่ีแก่ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูดู้แลผลประโยชน์ไม่

ประสงคจ์ะรบัหน้ำท่ีดงักล่ำวต่อไป ผูดู้แลผลประโยชน์มสิีทธิบอกเลิกสญัญำแต่งตั้ง

ผูดู้แลผลประโยชน์ไดโ้ดยบอกกล่ำวใหบ้ริษัทจดักำรทรำบล่วงหน้ำเป็น 

ลำยลกัษณอ์กัษรเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 90 วนั  

5. ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงขำ้งมำกซ่ึงคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทุน

รวมกนัเกินกวำ่กึ่งหน่ึงของจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดตำม

ทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเรียกรอ้งใหม้ีกำรเปล่ียนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ 

6. ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์มีคุณสมบติัไม่เป็นไปตำมกฎหมำย ก.ล.ต. เร่ือง 

คุณสมบติัของผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภำยหลงั บริษัทจดักำรจะ

ด ำเนินกำรใหผู้ดู้แลผลประโยชน์จดักำรแกไ้ขใหถู้กตอ้งภำยใน 15 วนันับแต่วนัท่ี

บริษัทจดักำรทรำบเหตุดงักล่ำว โดยบริษัทจดักำรจะแจง้กำรแกไ้ขดงักล่ำวให้

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัท่ีแกไ้ขเสร็จ

ส้ิน ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์มิไดท้ ำกำรแกไ้ขใหถู้กตอ้งภำยในระยะเวลำท่ี

ก ำหนดดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรขออนุญำตเปล่ียนตวัผูดู้แล

ผลประโยชน์ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนั นับแต่วนัท่ีครบ

ก ำหนดเวลำใหแ้กไ้ข เมื่อไดร้บัอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แลว้ 

บริษัทจดักำรจะแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์อื่นแทนผูดู้แลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั 

7. ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์น ำขอ้มลูต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวกบักำรจดักำรกองทุน หรือ

ขอ้มลูอื่นท่ีเกี่ยวขอ้งไปเปิดเผย หรือใชใ้นทำงท่ีก่อหรืออำจจะกอ่ใหเ้กิดควำม

เสียหำยต่อกองทุนหรือก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูดู้แลผลประโยชน์เอง บริษัทจดักำร

สำมำรถบอกเลิกสญัญำแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ไดท้นัที 

... 
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13. สิทธิ หนา้ที่ และความ

รบัผิดชอบของผูถื้อหน่วยลงทุน 

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดักำรมีขอ้ผูกพนัท่ีจะตอ้งรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจำกผูถื้อหน่วยลงทุน เมื่อผู้

ถือหน่วยลงทุนน ำหน่วยลงทุนมำขำยคืนแก่บริษัทจดักำรหรือผ่ำนผูส้นับสนุนกำร

ขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถน ำหน่วยลงทุนมำขำยคืน

ไดทุ้กวนัท ำกำรรบัซื้ อคืนตำมรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนซ่ึงค ำนวณตำมท่ีระบุใน

โครงกำร และไดร้บักำรรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ยกเวน้ กรณีท่ีบริษัท

จดักำรด ำเนินกำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุนหรือไม่ขำย ไม่รบัซื้ อคืน ไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมสัง่ 

 

ผูถื้อหน่วยลงทุนอำจไดร้บัช ำระค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย ์หรือ

ทรพัยสิ์นอื่นแทนเงินได ้ในกรณีท่ีกองทุนไม่สำมำรถช ำระเงินค่ำรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้ำมท่ีก ำหนดไวใ้นโครงกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดักำรมีขอ้ผูกพนัท่ีจะตอ้งรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจำกผูถื้อหน่วยลงทุน เมื่อผู้

ถือหน่วยลงทุนน ำหน่วยลงทุนมำขำยคืนแก่บริษัทจดักำรหรือผ่ำนผูส้นับสนุนกำร

ขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถน ำหน่วยลงทุนมำขำยคืน

ไดทุ้กวนัท ำกำรรบัซื้ อคืนตำมรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนซ่ึงค ำนวณตำมท่ีระบุใน

โครงกำร และไดร้บักำรรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ยกเวน้ กรณีท่ีบริษัท

จดักำรด ำเนินกำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุนหรือไม่ขำย ไม่รบัซื้ อคืน ไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมสัง่ 

 

อยำ่งไรก็ตำม กำรขำยคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออมเพื่อใหไ้ดร้บัสิทธิประโยชน์

ทำงภำษีน้ัน ผูถื้อหน่วยลงทุนมภีำระผูกพนัท่ีจะตอ้งปฏบิติัตำมเง่ือนไขและวิธีกำรท่ี

ก ำหนดไวใ้นกฎหมำยภำษีอำกร ในกรณีท่ีกำรขำยคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วย

ลงทุนไม่เป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไวใ้นกฎหมำยภำษีอำกร ผูถื้อหน่วยลงทุนมี

หน้ำท่ีตอ้งเสียภำษีเพิ่มเติมตำมท่ีก ำหนดไวใ้นกฎหมำยภำษีอำกรดว้ย 

 

ผูถื้อหน่วยลงทุนอำจไดร้บัช ำระค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย ์หรือ

ทรพัยสิ์นอื่นแทนเงินได ้ในกรณีท่ีกองทุนไม่สำมำรถช ำระเงินค่ำรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้ำมท่ีก ำหนดไวใ้นโครงกำร 

 

สิทธิในกำรรบัเงินท่ีเกิดจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม 

บริษัทจดักำรจะช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผู ้

ถือหน่วยลงทุนมีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน หรือช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทุนใหก้บั

บริษัทจดักำรหรือกองทุนอื่น ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนเท่ำน้ัน ยกเวน้กรณีดงัต่อไปน้ี 

1. ช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้ดักำรมรดกของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีถึงแก่

กรรมหรือบุคคลอื่นตำมค ำสัง่ศำล 
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สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

... 

วิธีกำรขอโอนหน่วยลงทุน  

... 

ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนสำมำรถน ำหน่วยลงทุนไปจ ำน ำไดต้ำมกฎหมำย แต่

ทั้งน้ีนำยทะเบียนจะรบัจดทะเบียนกำรจ ำน ำใหแ้ก่ผูร้บัจ ำน ำท่ีเป็นสถำบนักำรเงิน

เท่ำน้ัน 

 

ขอ้จ  ากดัการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในกำรปฏเิสธกำร

ลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่วำ่ทอดใดๆ หำกกำรโอนหน่วย 

ลงทุนดงักล่ำวจะท ำใหบ้ริษัทจดักำรไม่สำมำรถปฏบิติัหน้ำท่ีท่ีเกีย่วขอ้งกบั

กฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและ 

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้

 

 

 

 

 

สิทธิในการลงมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทุนหรือแกไ้ขวิธีจดัการ 

: 

ผูถื้อหน่วยลงทุนมสิีทธิลงมติเพื่อท ำกำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรหรือแกไ้ขวิธีจดักำร 

และในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกวำ่หน่ึงในสำมของจ ำนวน

2. ช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนโดยทำงมรดกหรือทำงพินัยกรรมใหก้บัทำยำทโดย

ธรรมหรือผูร้บัผลประโยชน์ตำมพินัยกรรมของผูห้น่วยลงทุนท่ีถึงแก่กรรม 

 

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

ผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนทัว่ไปสำมำรถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

...  

วิธีกำรขอโอนหน่วยลงทุน  

... 

 

 

 

 

ขอ้จ  ากดัการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในกำรปฏเิสธกำรโอน

หน่วยลงทุนไม่ว่ำทอดใดๆ ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

1. กำรโอนหน่วยลงทุนดงักล่ำวส่งผลใหบ้ริษัทจดักำรไม่สำมำรถปฏบิติัหนำ้ท่ีท่ี

เกี่ยวขอ้งกบักฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และ Foreign 

Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุน 

หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุนหรือต่อช่ือเสียงหรือต่อควำมรบัผิดชอบทำงกฎหมำยของ

บริษัทจดักำร 

2. ผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม จะไม่สำมำรถน ำหน่วยลงทุนของกองทุนไป

จ ำหน่ำย จ่ำย โอน จ ำน ำ หรือน ำไปเป็นประกนัได ้

 

สิทธิในการลงมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทุนหรือแกไ้ขวิธีจดัการ 

: 

ผูถื้อหน่วยลงทุนมสิีทธิลงมติเพื่อท ำกำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรหรือแกไ้ขวิธีจดักำร 

และในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกวำ่หน่ึงในสำมของจ ำนวน
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หน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษัทจดักำรหรือบริษัทหลกัทรพัยท่ี์เป็น

เจำ้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ตอ้งไม่นับ

คะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนน้ันในส่วนท่ีเกินกวำ่หน่ึงในสำมของจ ำนวนหน่วย

ลงทุนท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด 

 

 

 

 

สิทธิประโยชนอ่ื์นๆ : 

ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนสำมำรถน ำหน่วยลงทุนไปจ ำน ำไดต้ำมกฎหมำย ทั้งน้ี 

นำยทะเบียนจะรบัจดทะเบียนกำรจ ำน ำใหแ้ก่ผูร้บัจ ำน ำท่ีเป็นสถำบนักำรเงิน

เท่ำน้ัน 

หน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษัทจดักำรหรือบริษัทหลกัทรพัยท่ี์เป็น

เจำ้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ตอ้งไม่นับ

คะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนน้ันในส่วนท่ีเกินกวำ่หน่ึงในสำมของจ ำนวนหน่วย

ลงทุนท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนมีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน

และหน่วยลงทุนชนิดดงักล่ำวมผีูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรำยเดียวจะนับคะแนนเสียง

ของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่ำวไดเ้ต็มตำมจ ำนวนท่ีถืออยู ่

 

สิทธิประโยชนอ่ื์นๆ : 

สิทธิในกำรจ ำน ำหน่วยลงทุน : 

ผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนทัว่ไปสำมำรถน ำหน่วยลงทุนไปจ ำน ำไดต้ำมกฎหมำย 

ทั้งน้ี นำยทะเบียนจะรบัจดทะเบียนกำรจ ำน ำใหแ้ก่ผูร้บัจ ำน ำท่ีเป็นสถำบนักำรเงิน

เท่ำน้ัน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออมจะไม่สำมำรถน ำหน่วยลงทุนของกองทุนไป

จ ำหน่ำย จ่ำย โอน จ ำน ำ หรือน ำไปเป็นประกนัได ้

14. การออกและสง่มอบเอกสาร

แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการสง่

มอบ : 

... 

ส ำหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเปิดบญัชีของกองทุนน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 

คนขึ้ นไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกนั บริษัทจดักำรจะจดแจง้ช่ือผูถื้อ

หน่วยลงทุนเหล่ำน้ันเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและ

จะตอ้งลงลำยมือช่ือร่วมกนัในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ เพื่อสัง่ซ้ือหรือขำยคืนหน่วย

ลงทุน และมีฐำนะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั้งเป็นผูไ้ดร้บัเงินท่ีไดจ้ำกกำรขำยคืน

หน่วยลงทุน 

... 

เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการสง่

มอบ : 

... 

ส ำหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนทัว่ไปท่ีเปิดบญัชีของกองทุนน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อ

หน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้ นไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกนั บริษัท

จดักำรจะจดแจง้ช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเหล่ำน้ันเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนร่วมกนัใน

ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและจะตอ้งลงลำยมือช่ือร่วมกนัในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ 

เพื่อสัง่ซ้ือหรือขำยคืนหน่วยลงทุน และมีฐำนะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั้งเป็นผู ้

ไดร้บัเงินท่ีไดจ้ำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุน 

... 

17. การจดัท าทะเบียนหน่วย

ลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และ

ขอ้จ  ากดัในการโอนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในกำรปฏเิสธกำร

ลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่วำ่ทอดใดๆ หำกกำรโอนหน่วยลงทุนดงักล่ำวจะท ำ

ใหบ้ริษัทจดักำรไมส่ำมำรถปฏบิติัหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกนั

บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในกำรปฏเิสธกำรโอน

หน่วยลงทุนไม่ว่ำทอดใดๆ ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
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และปรำบปรำมกำรฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 

ได ้

 

 

 

1. กำรโอนหน่วยลงทุนดงักล่ำวส่งผลใหบ้ริษัทจดักำรไม่สำมำรถปฏบิติัหนำ้ท่ีท่ี

เกี่ยวขอ้งกบักฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และ Foreign 

Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุน 

หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุนหรือต่อช่ือเสียงหรือต่อควำมรบัผิดชอบทำงกฎหมำยของ

บริษัทจดักำร 

2. ผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม จะไม่สำมำรถน ำหน่วยลงทุนของกองทุนไป

จ ำหน่ำย จ่ำย โอน จ ำน ำ หรือน ำไปเป็นประกนัได ้

19. การเลิกกองทุนรวม เง่ือนไขในการเลิกกองทุน : 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

การด าเนินการของบริษทัจดัการ เม่ือเลิกกองทุนรวม : 

เวน้แต่กฎหมำย ก.ล.ต. จะก ำหนดเป็นอยำ่งอื่น เมื่อเกิดเหตุตำมเง่ือนไขในกำรเลิก

กองทุนในขอ้ (1) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ีเพื่อเลิกกองทุนเปิด

ดงักล่ำว 

(ก) ยุติกำรรบัค ำสัง่ซ้ือและค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่วนัท ำกำรท่ีเกิดเหตุ 

(ข) แจง้ใหผู้ท่ี้เกี่ยวขอ้งทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัท ำกำรท่ีเกิดเหตุ โดย

วิธีกำรดงัน้ี 

(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนทรำบโดยช่องทำง

ใดๆท่ีมีหลกัฐำนวำ่สำมำรถติดต่อผูถื้อหน่วยลงทุนได ้

(2) แจง้เป็นหนังสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์ 

เง่ือนไขในการเลิกกองทุน : 

1. บริษัทจดักำรด ำเนินกำรเลิกกองทุนเมื่อปรำกฏกรณีดงัต่อไปน้ี 

... 

2. บริษัทจดักำรด ำเนินกำรเลิกหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม เมื่อเกิดเหตุ

ดงัต่อไปน้ี และบริษัทจดักำรประสงคจ์ะเลิกชนิดหน่วยลงทุนน้ัน 

(1) คณะรฐัมนตรีหรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวขอ้งยกเลิกกำรใหสิ้ทธิประโยชน์ทำงภำษี

ส ำหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม หรือ 

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนของชนิดเพื่อกำรออมท่ีเหลืออยูท่ั้งหมดมีกำรลงทุนครบ

เง่ือนไขตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

 

การด าเนินการของบริษทัจดัการ เม่ือเลิกกองทุนรวม : 

เวน้แต่กฎหมำย ก.ล.ต. จะก ำหนดเป็นอยำ่งอื่น  

1. เมื่อเกิดเหตุตำมเง่ือนไขในกำรเลิกกองทุนในขอ้ 1 (1) บริษทัจดักำรจะ

ด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ีเพื่อเลิกกองทุน 

(1) ยุติกำรรบัค ำสัง่ซ้ือและค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วนัท ำกำรท่ีเกิดเหตุ 

(2) แจง้ใหผู้ท่ี้เกี่ยวขอ้งทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัท ำกำรท่ีเกิดเหตุ โดย

วิธีกำรดงัน้ี 

(2.1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนทรำบโดยช่องทำง

ใดๆ ท่ีมีหลกัฐำนวำ่สำมำรถติดต่อผูถื้อหน่วยลงทุนได ้

(2.2) แจง้เป็นหนังสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์ 
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(3) แจง้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ผ่ำนระบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์อง

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

(ค) จ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุนดงักล่ำวภำยใน 5 วนั

ท ำกำรนับแต่วนัท ำกำรท่ีเกิดเหตุ เพื่อรวบรวมเงินเท่ำท่ีสำมำรถกระท ำไดเ้พื่อช ำระ

ค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั 

(ง) ช ำระค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตำมสดัส่วนจ ำนวนเงินท่ีรวบรวมไดต้ำม (ค) ให้

ผูถื้อหน่วยลงทุนภำยใน 10 วนัท ำกำรนับแต่วนัท ำกำรท่ีเกิดเหตุ และเมื่อได้

ด ำเนินกำรช ำระคำ่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนแลว้ใหถื้อว่ำเป็นกำรเลิกกองทุน 

 

เมื่อไดด้ ำเนินกำรตำมวรรคหน่ึงแลว้ หำกมีหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นคงเหลืออยู่

จำกกำรด ำเนินกำรตำม (ค) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมประกำศ

คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์ำ่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 

และวธีิกำรช ำระบญัชีของกองทุนรวม 

... 

(2.3) แจง้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ผ่ำนระบบท่ีจดัไวบ้นเว็บไซตข์อง

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

โดยส ำหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม ขอ้มลูท่ีแจง้ดงักล่ำวตอ้งมีสำระส ำคญั

อยำ่งน้อยดงัน้ี 

(ก) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรโอนยำ้ยกำรลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุน

ไปยงักองทุนรวมเพื่อกำรออมอืน่ภำยใตก้ำรจดักำรของบริษัทจดักำรท่ีมีระดบั

ควำมเส่ียงใกลเ้คียงหรือต ำ่กว่ำกองทุนเดิมตำมดุลยพินิจของบริษัทจดักำร ทั้งน้ี 

เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวขอ้ง โดยจะไม่เก็บค่ำธรรมเนียมกำร

ขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจำกผูถื้อหน่วยลงทุน 

(ข) ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะโอนยำ้ยกำรลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อ

กำรออมอื่นอีกทอดหน่ึง ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถแจง้ต่อบริษัทจดักำรเพื่อโอนยำ้ย

กำรลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อกำรออมอื่นท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนก ำหนด และผูถื้อ

หน่วยลงทุนจะไดร้บัยกเวน้ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเมื่อ

เป็นไปตำมเง่ือนไขโดยครบถว้นดงัน้ี 

1. เป็นกำรโอนยำ้ยตำมค ำสัง่ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกโดยโอนยำ้ยไปยงั

กองทุนรวมเพื่อกำรออมอื่นท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรจดักำรของบริษัทจดักำรเดียวกนั 

2. เป็นกำรโอนยำ้ยกำรลงทุนภำยในระยะเวลำท่ีบริษัทจดักำรก ำหนด ทั้งน้ี ในกำร

ก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำวบริษทัจดักำรตอ้งค ำนึงถึงระยะเวลำท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน

จะสำมำรถด ำเนินกำรเพื่อแจง้โอนยำ้ยกำรลงทุนไดอ้ยำ่งเหมำะสม 

 

(3) จ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุนภำยใน 5 วนัท ำกำร

นับแต่วนัท ำกำรท่ีเกิดเหตุ เพื่อรวบรวมเงินเท่ำท่ีสำมำรถกระท ำไดเ้พื่อช ำระค่ำรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั 

(4) ส ำหรบัชนิดผูล้งทุนทัว่ไป บริษัทจดักำรจะช ำระคำ่รบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนตำม

สดัส่วนจ ำนวนเงินท่ีรวบรวมไดต้ำม (3) ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนภำยใน 10 วนัท ำกำร

นับแต่วนัท ำกำรท่ีเกิดเหตุ และส ำหรบัชนิดเพื่อกำรออม บริษัทจดักำรจะ
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ด ำเนินกำรโอนยำ้ยกำรลงทุนตำมแนวทำงท่ีก ำหนดไวใ้นโครงกำรโดยไม่ชกัชำ้ 

ทั้งน้ี เมื่อไดด้ ำเนินกำรแลว้จะถือว่ำเป็นกำรเลิกกองทุน 

 

เมื่อไดด้ ำเนินกำรตำมขำ้งตน้แลว้ หำกมีหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นคงเหลืออยูจ่ำก

กำรด ำเนินกำรตำม (3) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมประกำศคณะกรรมกำร

ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิกำรช ำระ

บญัชีของกองทุนรวม 

 

2. เมื่อเกิดเหตุตำมเง่ือนไขในกำรเลิกกองทุนในขอ้ 2 บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำร

ดงัต่อไปน้ี เพื่อเลิกหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม 

(1) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยทรำบล่วงหน้ำอยำ่งน้อย 3 

วนัท ำกำรก่อนวนัเลิกชนิดหน่วยลงทุนเพื่อกำรออม ทำงช่องทำงใด ๆ ท่ีมีหลกัฐำน

ว่ำสำมำรถติดต่อผูถื้อหน่วยได ้

(2) แจง้เป็นหนังสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์และส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

ภำยใน 15 วนันับแต่วนัท่ีเลิกชนิดหน่วยลงทุนเพื่อกำรออม 

(3) ในกรณีท่ีเกิดเหตุตำมเง่ือนไขในกำรเลิกกองทุนในขอ้ 2 (1) และผูถื้อหน่วย

ลงทุนท่ีเหลืออยูย่งัลงทุนไม่ครบเง่ือนไขตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

(3.1) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรโอนยำ้ยกำรลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนไปยงั

กองทุนรวมเพื่อกำรออมอื่นภำยใตก้ำรจดักำรของบริษัทจดักำรท่ีมีนโยบำยและ

ระดบัควำมเส่ียงใกลเ้คียงกองทุนเดิม อยำ่งไรก็ตำม ในกรณีท่ีไม่สำมำรถหำ

กองทุนท่ีมีนโยบำยและระดบัควำมเส่ียงใกลเ้คียงกองทุนเดิมได ้บริษัทจดักำรจะ

โอนยำ้ยกำรลงทุนดงักล่ำวไปยงักองทุนรวมเพื่อกำรออมอื่นภำยใตก้ำรจดักำรของ

บริษัทจดักำรท่ีมรีะดบัควำมเส่ียงใกลเ้คียงกนัหรือต ำ่กว่ำกองทุนเดิมตำมดุลยพินิจ

ของบริษัทจดักำร ทั้งน้ี เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวขอ้ง โดยจะไม่

เก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจำกผูถื้อหน่วยลงทุน 

(3.2) ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะโอนยำ้ยกำรลงทุนไปยงักองทุนรวม

เพื่อกำรออมอื่นอีกทอดหน่ึง ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถแจง้ต่อบริษัทจดักำรเพื่อ
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โอนยำ้ยกำรลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อกำรออมอื่นท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนก ำหนด และ

ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัยกเวน้ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน

เมื่อเป็นไปตำมเง่ือนไขโดยครบถว้นดงัน้ี 

1. เป็นกำรโอนยำ้ยตำมค ำสัง่ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกโดยโอนยำ้ยไปยงั

กองทุนรวมเพื่อกำรออมอื่นท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรจดักำรของบริษัทจดักำรเดียวกนั 

2. เป็นกำรโอนยำ้ยกำรลงทุนภำยในระยะเวลำท่ีบริษัทจดักำรก ำหนด ทั้งน้ี ในกำร

ก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำวบริษทัจดักำรตอ้งค ำนึงถึงระยะเวลำท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน

จะสำมำรถด ำเนินกำรเพื่อแจง้โอนยำ้ยกำรลงทุนไดอ้ยำ่งเหมำะสม 

(4) กรณีเกิดเหตุตำมเง่ือนไขในกำรเลิกกองทุนในขอ้ 2 (2) 

(4.1) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรโอนยำ้ยกำรลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนไปยงั

ชนิดหน่วยลงทุนอื่นในกองทุนเดียวกนั หำกไม่สำมำรถโอนยำ้ยไปยงัชนิดหน่วย

ลงทุนอื่นในกองทุนเดียวกนัได ้บริษัทจดักำรจะโอนยำ้ยกำรลงทุนไปยงักองทุนอื่น

ท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรจดักำรของบริษทัจดักำรท่ีมีนโยบำยและระดบัควำมเส่ียงใกลเ้คียง

กนั อยำ่งไรก็ตำม ในกรณีท่ีไม่สำมำรถหำกองทุนอื่นท่ีมีนโยบำยและระดบัควำม

เส่ียงใกลเ้คียงกองทุนเดิมได ้บริษัทจดักำรจะโอนยำ้ยกำรลงทุนดงักล่ำวไปยงั

กองทุนอื่นภำยใตก้ำรจดักำรของบริษัทจดักำรท่ีมีระดบัควำมเส่ียงใกลเ้คียงกนัหรือ

ต ำ่กว่ำกองทุนเดิมตำมดุลยพินิจของบริษัทจดักำร ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้

ถือหน่วยลงทุน โดยไม่เก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจำกผู้

ถือหน่วยลงทุน 

(4.2) ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะโอนยำ้ยกำรลงทุนไปยงักองทุนอื่นอีก

ทอดหน่ึง ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถแจง้ต่อบริษัทจดักำรเพื่อโอนยำ้ยกำรลงทุนไป

ยงักองทุนอื่นท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนก ำหนด และผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัยกเวน้

ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเมื่อเป็นไปตำมเง่ือนไขโดย

ครบถว้นดงัน้ี 

1. เป็นกำรโอนยำ้ยตำมค ำสัง่ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกโดยโอนยำ้ยไปยงั

กองทุนอื่นท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรจดักำรของบริษัทจดักำรเดียวกนั 
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2. เป็นกำรโอนยำ้ยกำรลงทุนภำยในระยะเวลำท่ีบริษัทจดักำรก ำหนด ทั้งน้ี ในกำร

ก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำวบริษทัจดักำรตอ้งค ำนึงถึงระยะเวลำท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน

จะสำมำรถด ำเนินกำรเพื่อแจง้โอนยำ้ยกำรลงทุนไดอ้ยำ่งเหมำะสม 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  เอกสารแนบ 

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องของกองทุน 

 

เครื่องมือการก าหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้า่ย 

ค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่ก าหนด (Liquidity Fee) 

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราค่าธรรมเนียม Liquidity Fee ไม่เกินรอ้ยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) : 3.00 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

- มูลค่าขั้นต า่ของการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ท่ีจะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee คือ 

รอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

- ระยะเวลาสูงสุดในการถือครองหน่วยลงทุนท่ีขายคืนและหรือสบัเปล่ียนออก ท่ีจะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee คือ 30 

วนั 

 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะเปิดเผยอตัรา Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บจริง และหรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ีทางเว็บไซต์ของบริษัท

จดัการและในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด   

2. บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ี

บริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ 

ในการขายสินทรัพยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของ

กองทุน หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณ

การภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยูแ่ละหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าได ้เพื่อให้

สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

3. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Liquidity Fee น้ี บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (Swing Pricing) (ถา้

มี) หรือค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (Anti-Dilution 

Levies – ADLs) (ถา้มี) และสามารถใชร่้วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้  

4. ค่าธรรมเนียม Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บไดจ้ะน ากลบัเขา้กองทุน อยา่งไรก็ตามการใชเ้คร่ืองมือน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

บรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้ นกับผู ้ถือหน่วยลงทุนท่ียังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เคร่ืองมือน้ีไม่ได้มี

วตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนใหก้องทุนแต่อยา่งใด   

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา Liquidity Fee ท่ีเก็บจริง และหรือปรบัเพิ่มหรือลดระยะเวลา

การถือครองหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ี ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบั

เพิ่มไดไ้ม่เกินอตัราหรือระยะเวลาสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ และหรือปรบัเพิ่มหรือลดมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุน

และหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกในแต่ละครั้งท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ี ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร 

ซ่ึงจะปรับลดไดไ้ม่ต า่กว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและใน

หนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะก าหนดรายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละหรือเง่ือนไข และอตัรา Liquidity Fee ท่ีแตกต่าง

กนัตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และหรือมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก

ได ้ 
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3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง 

ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ Liquidity Fee ในวนัท าการน้ัน  

 

การปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (Swing 

Pricing) 

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ : 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ดว้ยวิธีปฏิบตัิ : Full swing pricing , Partial swing pricing 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะพิจารณาใช ้Swing Pricing รวมทั้งก าหนดอตัราท่ีจะใชใ้นการปรบัมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิดว้ยสูตร

การค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (อตัรา Swing Factor) และ Swing Threshold 

โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ี

เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการ

ซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของ

บริษัทจดัการ ซ่ึงบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและ

หรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าได ้เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ 

ขณะน้ัน ๆ 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาใช ้Partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซ้ือขายใดท่ีสดัส่วนของ

มูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า  

Swing Threshold ท่ีบริษัทจดัการก าหนด  โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน ค านวณจากมลูค่า

การซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขาย

คืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งน้ี รายละเอียด

วิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

3. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจดัการจะไม่ใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing พรอ้มกบัเคร่ืองมือ Anti-Dilution Levies – 

ADLs แต่สามารถใชร่้วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา Swing Factor ท่ีเก็บจริง และ Swing Threshold ในแต่ละ

ครั้งท่ีใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรับอตัรา Swing Factor เพิ่มไดไ้ม่เกิน

อตัราสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนในวนั

ท าการท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing และบริษัทจดัการจะน ายอดซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพิจารณา

และหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการน้ัน  ทั้งน้ีบริษัทจดัการขอ

สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการด าเนินการใด ๆ ท่ีไดด้ าเนินการหรือตัดสินใจไปแลว้ท่ีเก่ียวขอ้งกับการใช้

เคร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการน้ัน แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน

ของวนัท าการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระดว้ยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ไดน้ั้น ไม่ได้

รบัการจดัสรรหน่วยลงทุน   



  เอกสารแนบ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง 

ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการน้ัน  

 

ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุน (Anti-Dilution Levies 

– ADLs) 

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ : 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs และก าหนด ADLs Threshold โดยมีหลักการในการ

พิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการก าหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ 

สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วย

ลงทุนรวมทั้งการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจัยอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัท

จดัการ ซ่ึงบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือ

การประเมินจากปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าได ้เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ 

ขณะน้ัน ๆ  

2. บริษัทจดัการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซ้ือขายใดท่ีสดัส่วน

ของมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า 

ADLs Threshold ท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน  ค านวณจากมลูค่า

การซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขาย

คืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งน้ี รายละเอียด

วิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

3. บริษัทจดัการสามารถก าหนด ADLs Threshold ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีท่ีมลูค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนเขา้ มากกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนออก  

(2) กรณีท่ีมลูค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนเขา้ น้อยกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนออก  

4. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ค่าธรรมเนียม ADLs ท่ีเรียกเก็บไดจ้ะน ากลบัเขา้กองทุน อยา่งไรก็ตาม การ

ใชเ้คร่ืองมือน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้ นกับผูถื้อหน่วยลงทุนท่ียงัคงลงทุนใน

กองทุนต่อไป  เคร่ืองมือน้ีไม่ไดม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนใหก้องทุนแต่อยา่งใด  

5. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจดัการจะไม่ใชเ้คร่ืองมือ ADLs พรอ้มกบัเคร่ืองมือ Swing Pricing แต่สามารถใชร่้วมกบั

เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs จากผูท่ี้ท ารายการซ้ือหน่วยลงทุนและสับเปล่ียน

หน่วยลงทุนเขา้ หรือผูท่ี้ท ารายการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก เพียงฝัง่ใดฝั่งหน่ึงท่ีเกิน ADLs 

threshold ท่ีบริษัทจัดการก าหนดไว ้รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจารณาก าหนดอัตราการเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียม ADLs ท่ีแตกต่างกนัได ้และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีขอ้ก าหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายท่ีท า

รายการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ หรือรายท่ีท ารายการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนออกในปริมาณมาก ตามแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนดได ้



  เอกสารแนบ 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา ADLs ท่ีเรียกเก็บจริงในแต่ละครั้ง ซ่ึงจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกิน

อัตราสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและในหนังสือช้ีชวน

ส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนในวนั

ท าการท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ ADLs และบริษัทจดัการจะน ายอดซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใชใ้นการพิจารณาและ

หรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการน้ัน ทั้งน้ีบริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ี

จะไม่เปล่ียนแปลงการด าเนินการใด ๆ ท่ีไดด้ าเนินการหรือตดัสินใจไปแลว้ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ ADLs 

ในวันท าการน้ัน แมห้ากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันท าการน้ันไม่

สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระดว้ยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ไดน้ั้น ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วย

ลงทุน 

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ือง

ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งการการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในวนัท าการน้ัน  

 

การก าหนดเง่ือนไขหรือขอ้จ  ากดัในการรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่นการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการไถถ่อนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 5.00% ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

จะตอ้งแจง้บริษทัจดัการล่วงหนา้เป็นเวลา : 5 วนัท าการ 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชแ้ละก าหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตาม

นโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร 

ตน้ทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรัพย์ของกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการ

สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุนหรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ โดยบริษัท

จดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก

ปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าได ้เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ  

2. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ Notice Period ร่วมกบัเคร่ืองมือ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs, 

Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเคร่ืองมืออื่น ๆ หากบริษัทจดัการพิจารณา

แลว้ว่า การใชง้านเคร่ืองมือ Notice Period เพียงเคร่ืองมือเดียว ไม่เพียงพอท่ีจะรองรบัการไถ่ถอนหน่วยลงทุนท่ี

เกิดขึ้ นในปริมาณมาก หรือไม่เพียงพอต่อการป้องกนัผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม จากตน้ทุนและ

ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นในการขายสินทรพัยข์องกองทุน 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. ในกรณีท่ีมีการใช ้Notice Period และมีเหตุท่ีท าใหต้อ้งใชเ้คร่ืองมืออื่นดว้ย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะ

ปฏิบติักบัค าสัง่ท่ีไดร้บัจากการใช ้Notice Period เช่นเดียวกบัค าสัง่ท่ีไดร้บัตามปกติในวนัท่ีท ารายการดว้ย ทั้งน้ี 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเคร่ืองมืออื่น ได้แก่  Liquidity Fee,  Swing Pricing,  ADLs,  

Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเคร่ืองมืออื่น ๆ  

2. การใช ้Notice Period ในแต่ละครั้ง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้บริษัท

จดัการล่วงหน้าไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรับเพิ่มไดไ้ม่เกินระยะเวลาสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ 



  เอกสารแนบ 

และหรือปรบัเพิ่มหรือลดมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกท่ีตอ้งแจง้ล่วงหน้า ซ่ึง

จะปรบัลดไดไ้ม่ต า่กว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและในหนังสือช้ี

ชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการก าหนด  

 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต  า่กว่ารอ้ยละ : 5.00 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  

โดยบริษทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 15 วนัท าการ 

ในทุกรอบเวลา : 90 วนั  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า

สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจก าหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate 

Threshold ได ้บริษัทจดัการมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขาย

สินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน 

หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการ

ภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าไดเ้พื่อให้

สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการก าหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติดว้ย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว 

Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวนัท าการซ้ือขายใดท่ี สัดส่วนของมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน 

เทียบกับ มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ท่ีบริษัทจัดการ

ก าหนด โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน ค านวณจาก มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน 

(subscription) บวก มูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หักดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 

(redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บริษัทจัดการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉล่ียตาม

สัดส่วน (pro-rata basis) ของค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและค าสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ณ วันท่ีใช้ 

Redemption Gate 

4. ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจดัการจะน าไปท ารายการใน

วนัท าการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนถดัไป รวมกบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกใหม่

ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและค าสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนออก ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกค าสัง่ส่วนท่ีเหลือไดเ้มื่อบริษัท

จดัการมีระบบงานส าหรบัรองรบัการยกเลิกค าสัง่ดงักล่าว และเมื่อบริษัทจดัการเร่ิมเปิดใชร้ะบบ บริษัทจดัการจะ

เปิดเผยใหท้ราบในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม 

5. บริษัทจดัการจะท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตาม

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกเกินกว่า Redemption Gate ท่ี

ประกาศใช ้

6. บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบเม่ือมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้ 



  เอกสารแนบ 

7. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate บริษัทจดัการอาจใชร่้วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพ

คล่องอื่นได ้

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร 

ซ่ึงจะปรับลดไดไ้ม่ต า่กว่าเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนขั้นต า่ท่ีระบุไวใ้นโครงการ และหรือปรับเพิ่มหรือลด

ระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่

เกินกว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการก าหนด   

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ไดแ้ก่ การ

ยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาท่ีก าหนด การใชเ้คร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถา้มี) 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเหลือได ้บริษัทจดัการอาจพิจารณายกเลิกค าสัง่ขาย

คืนหน่วยลงทุนและค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกทั้งหมดท่ีคา้งอยู่ในรายการ และจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ี

ถูกยกเลิกค าสัง่ทราบโดยไม่ชกัชา้ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง 

ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัท าการน้ัน  

 

การไมข่ายหรือไมร่บัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไวห้รือจะหยดุรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

(suspension of dealings) 

บริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการไดสู้งสุดไมเ่กิน (วนัท าการ) : 1 

 


