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การแกไ้ขสว่นโครงการ 

ค ำจ ำกดัควำม กฎหมำย ก.ล.ต. หมำยถึง พระรำชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และหรือ ประกำศส ำนักงำน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

กฎหมำย ก.ล.ต. หมำยถึง พระรำชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 

2535 ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และหรือ ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

ก.ล.ต. และหรือประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และหรือประกำศอื่นใดท่ี

เกี่ยวขอ้ง 

ไม่มี กองทุนรวมเพื่อกำรออม หมำยถึง กองทุนรวมท่ีมวีตัถุประสงคใ์นกำรส่งเสริมกำรออม

ระยะยำวของผูล้งทุนซ่ึงจดัตั้งขึ้ นตำมมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัท่ี 3 ธนัวำคม พ.ศ. 

2562 และใหห้มำยควำมรวมถึงกองทุนรวมท่ีมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตำมกรณี

สิทธิประโยชน์ทำงภำษีเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำวของผูล้งทุนตำมมติคณะรฐัมนตรี

ดงักล่ำว ทั้งน้ี เฉพำะหน่วยลงทุนชนิดดงักล่ำวเท่ำน้ัน 

ชนิดหน่วยลงทุน หมำยถึง หน่วยลงทุนของกองทุนมี 2 ชนิด คือ  

1. ชนิดสะสมมลูคำ่ (ช่ือยอ่ : K-USA-A(A))  

2. ชนิดจ่ำยเงินปันผล (ช่ือยอ่ : K-USA-A(D))  

ชนิดหน่วยลงทุน หมำยถึง หน่วยลงทุนของกองทุนมี 3 ชนิด คือ  

1. ชนิดสะสมมลูคำ่ (ช่ือยอ่ : K-USA-A(A))  

2. ชนิดจ่ำยเงินปันผล (ช่ือยอ่ : K-USA-A(D))  

3. ชนิดเพื่อกำรออม (ช่ือยอ่ : K-USA-SSF) 

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

2. จ  านวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลคา่ที่ตราไว ้จ  านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย : 

2.6 มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำร

สัง่ซ้ือครั้งแรก 

ช่ือยอ่ รายละเอียด 

1. K-USA-A(A) มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ซ้ือครั้งแรก 500.00 บำท 

2. K-USA-A(D) มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ซ้ือครั้งแรก 500.00 บำท 
 

ช่ือยอ่ รายละเอียด 

1. K-USA-A(A) มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ซ้ือครั้งแรก 500.00 บำท 

2. K-USA-A(D) มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ซ้ือครั้งแรก 500.00 บำท 

3. K-USA-SSF มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ซ้ือครั้งแรก 500.00 บำท 
 

2.7 มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำร

สัง่ซ้ือครั้งถดัไป 

ช่ือยอ่ รายละเอียด 

1. K-USA-A(A) มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ซ้ือครั้งถดัไป 500.00 บำท 

2. K-USA-A(D) มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ซ้ือครั้งถดัไป 500.00 บำท 
 

ช่ือยอ่ รายละเอียด 

1. K-USA-A(A) มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ซ้ือครั้งถดัไป 500.00 บำท 

2. K-USA-A(D) มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ซ้ือครั้งถดัไป 500.00 บำท 
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3. K-USA-SSF มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ซ้ือครั้งถดัไป 500.00 บำท 
 

2.8 มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสัง่

ขำยคืน 

ช่ือยอ่ รายละเอียด 

1. K-USA-A(A) มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ขำยคืน 500.00 บำท 

2. K-USA-A(D) มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ขำยคืน 500.00 บำท 
 

ช่ือยอ่ รายละเอียด 

1. K-USA-A(A) มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ขำยคืน 500.00 บำท 

2. K-USA-A(D) มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ขำยคืน 500.00 บำท 

3. K-USA-SSF มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ขำยคืน ไม่ก ำหนด 
 

2.9 จ ำนวนหน่วยลงทุนขัน้

ต ำ่ของกำรสัง่ขำยคืน 

ช่ือยอ่ รายละเอียด 

1. K-USA-A(A) จ ำนวนหน่วยลงทุนขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ขำยคืน ไม่ก ำหนด 

2. K-USA-A(D) จ ำนวนหน่วยลงทุนขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ขำยคืน ไม่ก ำหนด 
 

ช่ือยอ่ รายละเอียด 

1. K-USA-A(A) จ ำนวนหน่วยลงทุนขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ขำยคืน ไม่ก ำหนด 

2. K-USA-A(D) จ ำนวนหน่วยลงทุนขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ขำยคืน ไม่ก ำหนด 

3. K-USA-SSF จ ำนวนหน่วยลงทุนขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ขำยคืน ไม่ก ำหนด 
 

2.10 มลูค่ำหน่วยลงทุน

คงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่ 

ช่ือยอ่ รายละเอียด 

1. K-USA-A(A) มลูค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่ 500.00 บำท 

2. K-USA-A(D) มลูค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่ 500.00 บำท 
 

ช่ือยอ่ รายละเอียด 

1. K-USA-A(A) มลูค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่ 500.00 บำท 

2. K-USA-A(D) มลูค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่ 500.00 บำท 

3. K-USA-SSF มลูค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่ ไม่ก ำหนด 
 

2.11 จ ำนวนหน่วยลงทุน

คงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่ 

ช่ือยอ่ รายละเอียด 

1. K-USA-A(A) จ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่ ไม่ก ำหนด 

2. K-USA-A(D) จ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่ ไม่ก ำหนด 
 

ช่ือยอ่ รายละเอียด 

1. K-USA-A(A) จ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่ ไม่ก ำหนด 

2. K-USA-A(D) จ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่ ไม่ก ำหนด 

3. K-USA-SSF จ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่ ไม่ก ำหนด 
 

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุนลกัษณะพิเศษ การลงทุนในตา่งประเทศ การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

ประเภทและอตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์นิอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :   

3.3. ประเภทกองทุนตำม

ลกัษณะพิเศษ: 

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

- กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund ) 
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4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :   

4.2  กองทุนรวมมีกำรแบ่ง

ชนิดหน่วยลงทุน 

- สิทธิท่ีจะไดร้บัเงินปันผล 

 

- ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้ำ่ยท่ีเรียกเก็บผูถื้อหน่วยลงทุน 

- สิทธิท่ีจะไดร้บัเงินปันผล 

- สิทธิประโยชน์ทำงภำษีชนิดเพื่อกำรออม (SSF) 

4.3. ประเภทกำรแบ่งชนิด

หน่วยลงทุน :  

 

ช่ือยอ่: K-USA-A(A) 

ช่ือประเภททรพัยสิ์น/Sector: ชนิดสะสมมลูค่ำ 

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม: เหมำะส ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไปท่ีตอ้งกำรรบัผลตอบแทนจำก

ส่วนต่ำงของกำรลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จำกกำรลงทุน 

(Total Return) 

 

ช่ือยอ่: K-USA-A(D) 

ช่ือประเภททรพัยสิ์น/Sector: ชนิดจ่ำยเงินปันผล 

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม: เหมำะส ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไปท่ีตอ้งกำรรบัผลตอบแทน

สม ำ่เสมอจำกเงินปันผล 

 

รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทรำบทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำรก่อนกำรเปิด

ใหซ้ื้อขำยหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่ำ ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่น

ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนก่อนวนัท่ีบริษัทจดักำรเปิดใหม้ีกำรซ้ือหน่วยลงทุนใน

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่ำ จะมีช่ืออยูใ่นชนิดจำ่ยเงินปันผล และหำกผูถื้อ

หน่วยลงทุนประสงคจ์ะสบัเปล่ียนชนิดหน่วยลงทุนไปยงัชนิดสะสมมลูค่ำ

สำมำรถด ำเนินกำรไดต้ำมท่ีก ำหนดในขอ้ 8. กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

 

ช่ือยอ่: K-USA-A(A) 

ช่ือประเภททรพัยสิ์น/Sector: ชนิดสะสมมลูค่ำ 

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม: เหมำะส ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไปท่ีตอ้งกำรรบัผลตอบแทนจำกส่วนต่ำง

ของกำรลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จำกกำรลงทุน (Total Return) 

 

ช่ือยอ่: K-USA-A(D) 

ช่ือประเภททรพัยสิ์น/Sector: ชนิดจ่ำยเงินปันผล 

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม: เหมำะส ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไปท่ีตอ้งกำรรบัผลตอบแทนสม ำ่เสมอ

จำกเงินปันผล 

 

ช่ือยอ่: K-USA-SSF 

ช่ือประเภททรพัยสิ์น/Sector: ชนิดเพื่อกำรออม 

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม: เหมำะส ำหรบัผูล้งทุนท่ีตอ้งกำรออมเงินระยะยำวและไดร้บัสิทธิ

ประโยชน์ทำงภำษี 

 

รำยละเอียดเพิ่มเติม : 

ทั้งน้ี บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทรำบทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำรก่อนกำรเสนอ

ขำยหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม  

อยำ่งไรก็ตำม บริษัทจดักำรจะเลิกชนิดหน่วยลงทุนเพื่อกำรออมได ้ในกรณีท่ีเกิด

เหตุกำรณด์งัต่อไปน้ี และบริษัทจดักำรประสงคจ์ะเลิกชนิดหน่วยลงทุนเพื่อกำรออม 

1. คณะรฐัมนตรีหรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวขอ้งยกเลิกกำรใหสิ้ทธิประโยชน์ทำงภำษี หรือ 
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2. ผูถื้อหน่วยลงทุนของชนิดเพือ่กำรออมท่ีเหลืออยูท่ั้งหมดมีกำรลงทุนครบเง่ือนไข

ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

โดยจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทรำบล่วงหนำ้อยำ่งน้อย 3 วนัท ำกำรก่อนวนัเลิกชนิด

หน่วยลงทุนเพื่อกำรออมทำงเวบ็ไซตข์องบริษัทจดักำรและแจง้ใหส้ ำนักงำน ก.ล.ต.

ทรำบภำยใน 15 วนันับแต่วนัท่ีเลิกชนิดหน่วยลงทุนดงักล่ำว ทั้งน้ี บริษัทจดักำรจะ

ด ำเนินกำรโอนยำ้ยกำรลงทุนโดยมีรำยละเอียดเป็นไปตำมขอ้ 22.2 

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั้งแรก : 

6.2. รำยละเอียดกำรเสนอ

ขำยภำยหลงักำรเสนอขำย

ครั้งแรก : 

6.2.1 บริษัทจดักำร  

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถขอรบัเอกสำรกำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนไดด้ว้ยตนเองกบับริษัทจดักำร โดยกรอกรำยละเอียดและขอ้ควำมต่ำง ๆ 

ในค ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อแสดงควำมจ ำนงในกำรซ้ือหน่วยลงทุน  

กำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบรูณต่์อเมื่อบริษัทจดักำรไดร้บัเงินค่ำสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนและไดท้ ำรำยกำรขำยหน่วยลงทุนแลว้เพื่อใหบ้ริษัทจดักำรจดัสรรหน่วย

ลงทุน และผูส้ัง่ซ้ือจะไม่สำมำรถยกเลิกค ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันได ้เวน้แต่ไดร้บั

อนุญำตจำกบริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ  

6.2.2 ผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถขอรบัเอกสำรกำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนไดด้ว้ยตนเองกบัผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน โดยกรอก

รำยละเอียดและขอ้ควำมต่ำง ๆ ในค ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อแสดงควำมจ ำนงใน

กำรซ้ือหน่วยลงทุน  

 กำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณต่์อเมื่อผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนไดร้บัเงินค่ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและไดท้ ำรำยกำรขำยหน่วยลงทุนแลว้

เพื่อใหบ้ริษัทจดักำรจดัสรรหน่วยลงทุน และผูส้ัง่ซ้ือจะไมส่ำมำรถยกเลิกค ำ

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญำตจำกบริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ 

… 

6.2.1 บริษัทจดักำร  

 ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถขอรบัเอกสำรกำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

รวมทั้งขอรบัคู่มอืกำรลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกำรออมเกี่ยวกบัสิทธิประโยชน์ทำงภำษี

ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรท่ีสมำคมบริษัทจดักำรลงทุนก ำหนด กรณีซ้ือหน่วยลงทุน

ชนิดเพื่อกำรออมไดด้ว้ยตนเองกบับริษัทจดักำร โดยกรอกรำยละเอียดและขอ้ควำม

ต่ำง ๆ ในค ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อแสดงควำมจ ำนงในกำรซ้ือหน่วยลงทุน  

กำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบรูณต่์อเมื่อบริษัทจดักำรไดร้บัเงินค่ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

และไดท้ ำรำยกำรขำยหน่วยลงทุนแลว้เพื่อใหบ้ริษัทจดักำรจดัสรรหน่วยลงทุน และผู ้

สัง่ซ้ือจะไม่สำมำรถยกเลิกค ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญำตจำกบริษัท

จดักำรเป็นกรณีพิเศษ  

6.2.2 ผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถขอรบัเอกสำรกำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

รวมทั้งขอรบัคู่มอืกำรลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกำรออมเกี่ยวกบัสิทธิประโยชน์ทำงภำษี

ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรท่ีสมำคมบริษัทจดักำรลงทุนก ำหนด กรณีซ้ือหน่วยลงทุน

ชนิดเพื่อกำรออมไดด้ว้ยตนเองกบัผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน โดย

กรอกรำยละเอียดและขอ้ควำมต่ำง ๆ ในค ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพือ่แสดงควำมจ ำนงใน

กำรซ้ือหน่วยลงทุน  
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 กำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณต่์อเมื่อผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน

ไดร้บัเงินค่ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและไดท้ ำรำยกำรขำยหน่วยลงทุนแลว้เพื่อใหบ้ริษัท

จดักำรจดัสรรหน่วยลงทุน และผูส้ัง่ซ้ือจะไม่สำมำรถยกเลิกค ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันได ้

เวน้แต่ไดร้บัอนุญำตจำกบริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ 

… 

 6.3.2. ผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

กรณีสัง่ซ้ือผ่ำน บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย ผูส้ัง่ซ้ือตอ้งช ำระค่ำซื้ อหน่วยลงทุน

เต็มตำมจ ำนวนท่ีระบุไวใ้นค ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยช ำระเป็นเงินสด หรือช ำระ

เป็นเช็คธนำคำรกสิกรไทย หรือเช็คธนำคำรอื่นเฉพำะส ำนักหกับญัชี

กรุงเทพมหำนคร ดรำฟต ์ค ำสัง่จ่ำยเงิน หรือวธีิอื่นใดท่ีผูส้นับสนุนกำรขำยหรือ

รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนยอมรบั โดยในกรณีท่ีช ำระค่ำซื้ อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค 

ดรำฟต ์หรือค ำสัง่จ่ำยเงิน ผูส้ัง่ซ้ือตอ้งขดีคร่อมเฉพำะสัง่จำ่ยเพื่อเขำ้บญัชีเงิน

ฝำกกระแสรำยวนัในช่ือกองทุน  

กรณีสัง่ซ้ือผ่ำนผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนรำยอื่น ผูส้ัง่ซ้ือตอ้ง

ช ำระคำ่ซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตำมจ ำนวนท่ีระบุไวใ้นค ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดย

ช ำระเป็นเงินสด หรือช ำระเป็นเช็คธนำคำรกสิกรไทย หรือเช็คธนำคำรอื่น

เฉพำะส ำนักหกับญัชีกรุงเทพมหำนคร ดรำฟต ์ค ำสัง่จำ่ยเงิน หรือวธีิอื่นใด ท่ี

ผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนยอมรบั โดยในกรณีท่ีช ำระค่ำซ้ือ

หน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดรำฟต ์หรือค ำสัง่จำ่ยเงิน ผูส้ัง่ซ้ือตอ้งขดีคร่อมเฉพำะสัง่

จ่ำยเพื่อเขำ้บญัชีกระแสรำยวนัในนำม “บญัชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย” 

ท่ีบริษัทจดักำรไดเ้ปิดไวก้บั บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย บมจ.ธนำคำรกรุงเทพ 

บมจ.ธนำคำรกรุงไทย บมจ.ธนำคำรทหำรไทย บมจ.ธนำคำรไทยพำณิชย ์

บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรยโูอบี จ ำกดั (มหำชน) หรือธนำคำรซิต้ี

แบงก ์ 

6.3.2. ผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

กรณีสัง่ซ้ือผ่ำน บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย ผูส้ัง่ซ้ือตอ้งช ำระค่ำซื้ อหน่วยลงทุนเต็มตำม

จ ำนวนท่ีระบุไวใ้นค ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยช ำระเป็นเงินสด หรือช ำระเป็นเช็ค

ธนำคำรกสิกรไทย หรือเช็คธนำคำรอื่นเฉพำะส ำนักหกับญัชีกรุงเทพมหำนคร ดรำฟต ์

ค ำสัง่จำ่ยเงิน หรือวธีิอื่นใดท่ีผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนยอมรบั โดย

ในกรณีท่ีช ำระคำ่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดรำฟต ์หรือค ำสัง่จำ่ยเงิน ผูส้ัง่ซ้ือตอ้งขดี

คร่อมเฉพำะสัง่จำ่ยเพื่อเขำ้บญัชีเงินฝำกกระแสรำยวนัในนำมช่ือกองทุนของแต่ละชนิด

หน่วยลงทุน  

 กรณีสัง่ซ้ือผ่ำนผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนรำยอื่น ผูส้ัง่ซ้ือตอ้งช ำระ

ค่ำซื้ อหน่วยลงทุนเต็มตำมจ ำนวนท่ีระบุไวใ้นค ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยช ำระเป็นเงินสด 

หรือช ำระเป็นเช็คธนำคำรกสิกรไทย หรือเช็คธนำคำรอื่นเฉพำะส ำนักหกับญัชี

กรุงเทพมหำนคร ดรำฟต ์ค ำสัง่จ่ำยเงิน หรือวธีิอื่นใด ท่ีผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนยอมรบั โดยในกรณีท่ีช ำระค่ำซื้ อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดรำฟต ์หรือ

ค ำสัง่จำ่ยเงิน ผูส้ัง่ซ้ือตอ้งขดีคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยเพื่อเขำ้บญัชีกระแสรำยวนัในนำม 

“บญัชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย” ท่ีบริษัทจดักำรไดเ้ปิดไวก้บั บมจ.ธนำคำร

กสิกรไทย บมจ.ธนำคำรกรุงเทพ บมจ.ธนำคำรกรุงไทย บมจ.ธนำคำรทหำรไทย บมจ.

ธนำคำรไทยพำณิชย ์บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรยโูอบี จ ำกดั (มหำชน) 

หรือธนำคำรซิต้ีแบงก ์หรือบญัชีอื่นท่ีผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน

ก ำหนด 
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เมื่อบริษัทจดักำร หรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนอื่นท่ีมิใช่ 

บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย ไดท้ ำรำยกำรตำมค ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแลว้ จะน ำเงิน

ท่ีผูล้งทุนช ำระค่ำซื้ อหน่วยลงทุนดงักล่ำวเขำ้บญัชีเงินฝำกกระแสรำยวนัในช่ือ

กองทุน  

 

 6.6. เง่ือนไขกำรขำยหน่วยลงทุน  

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยมีมลูค่ำขัน้ต ำ่ในกำรสัง่ซ้ือ

ตำมท่ีระบุไวใ้นโครงกำร อยำ่งไรก็ตำม บริษัทจดักำรสงวนสิทธิในกำรใหท้ ำ

รำยกำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยมีมลูค่ำขัน้ต ำ่น้อยกวำ่ท่ีระบุไวใ้นโครงกำรในบำง

กรณีได ้เพื่อรองรบัรำยกำรส่งเสริมกำรขำยและบริกำรต่ำงๆของบริษัทจดักำร 

โดยขึ้ นอยูก่บัดุลพินิจของบริษัทจดักำร  

กำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบรูณต่์อเมื่อบริษัทจดักำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำย

หรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดร้บัเงินค่ำซื้ อหน่วยลงทุนและไดท้ ำรำยกำรขำย

หน่วยลงทุนแลว้เพื่อใหบ้ริษัทจดักำรจดัสรรหน่วยลงทุน และผูจ้องซ้ือจะไม่

สำมำรถยกเลิกค ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดเ้วน้แต่ไดร้บัอนุญำตจำกบริษัทจดักำร

เป็นกรณีพิเศษ  

เมื่อผูส้นใจสัง่ซ้ือรำยใดประสงคจ์ะซ้ือหน่วยลงทุนต่อกำรซ้ือในแต่ละครั้ง ตั้งแต่ 

30,000,000 บำท (สำมสิบลำ้นบำทถว้น) ขึ้ นไป หรือจ ำนวนอื่นใดท่ีจะระบุ

ไวใ้นหนังสือช้ีชวน ผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจะตอ้งรำยงำน

ใหบ้ริษัทจดักำรทรำบในทนัทีกอ่น ซ่ึงหำกมีกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนท่ีระบุไวใ้น

หนังสือช้ีชวนดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะแจง้ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

ทรำบ  

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรปฏเิสธกำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนใด ๆ ในกรณีท่ีบริษทัจดักำรพิจำรณำแลว้เห็นวำ่กำรสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนดงักล่ำวมีผลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน 

หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อควำมรบัผิดชอบทำงกฎหมำยของบริษัทจดักำร  

6.6. เง่ือนไขกำรขำยหน่วยลงทุน  

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยมีมลูค่ำขัน้ต ำ่ในกำรสัง่ซ้ือตำมท่ีระบุ

ไวใ้นโครงกำร อยำ่งไรก็ตำม บริษัทจดักำรสงวนสิทธิในกำรใหท้ ำรำยกำรสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนโดยมีมลูค่ำขัน้ต ำ่น้อยกวำ่ท่ีระบุไวใ้นโครงกำรได ้โดยขึ้ นอยูก่บัดุลพินิจของ

บริษัทจดักำร 

กำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบรูณต่์อเมื่อบริษัทจดักำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัเงินค่ำซื้ อหน่วยลงทุนและไดท้ ำรำยกำรขำยหน่วยลงทุนแลว้

เพื่อใหบ้ริษัทจดักำรจดัสรรหน่วยลงทุน และผูจ้องซ้ือจะไมส่ำมำรถยกเลิกค ำสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนไดเ้วน้แต่ไดร้บัอนุญำตจำกบริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ 

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรปฏเิสธกำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนใด ๆ ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรพจิำรณำแลว้เห็นวำ่กำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่ำวมี

ผลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อ

ควำมรบัผิดชอบทำงกฎหมำยของบริษัทจดักำร  

ในกำรช ำระค่ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งช ำระค่ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้ง

จ ำนวนดว้ยเงิน เวน้แต่เป็นกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจำกกองทุนรวมอื่นตำมท่ีบริษัท

จดักำรก ำหนดเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน  

ทั้งน้ี บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทรำบทำงเว็บไซดข์องบริษัทจดักำรก่อนกำรเสนอ

ขำยหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม   

กำรลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพือ่กำรออมใหไ้ดร้บัสิทธิประโยชน์ดำ้นภำษี ผูส้ัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนมีหน้ำท่ีตอ้งปฏบิติัตำมหลกัเกณฑ ์วิธีกำร และเง่ือนไขท่ีก ำหนดใน

กฎหมำยภำษีอำกร  
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ในกำรช ำระค่ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หำกเป็นกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขำยคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนใด ๆ ท่ีบริษัทจดักำรเป็นผูร้บัผิดชอบด ำเนินกำรเพื่อซ้ือหน่วย

ลงทุนของกองทุนน้ี บริษัทจดักำรอำจด ำเนินกำรใหม้ีกำรหกักลบกนัได ้ 

ในกรณีท่ีบญัชีกองทุนใดไม่มีมลูค่ำคงเหลือในบญัชี และบญัชีน้ันไม่มีกำรติดต่อ

ขอใชบ้ริกำรเป็นเวลำนำนติดต่อกนัเกิน 1 ปี บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะปิด

บญัชีดงักล่ำวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทรำบ  

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมุดบญัชีแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีบริษัท

จดักำรท ำกำรปิดบญัชีกองทุนไม่ว่ำดว้ยเหตุใด ๆ  

… 

อยำ่งไรก็ตำม บริษัทจดักำรสงวนสิทธิท่ีจะหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำร

ออมเป็นกำรชัว่ครำวหรือถำวรได ้โดยจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำอยำ่ง

น้อย 3 วนัท ำกำรทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำรและแจง้ใหส้ ำนักงำน ก.ล.ต.ทรำบ

ภำยใน 15 วนันับแต่วนัท่ีมีกำรหยุดรบัค ำสัง่ดงักล่ำว  

ในกรณีท่ีบญัชีกองทุนใดไม่มีมลูค่ำคงเหลือในบญัชี และบญัชีน้ันไม่มีกำรติดต่อขอใช้

บริกำรเป็นเวลำนำนติดต่อกนัเกิน 1 ปี บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดบญัชี

ดงักล่ำวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทรำบ  

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมุดบญัชีแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรท ำ

กำรปิดบญัชีกองทุนไม่ว่ำดว้ยเหตุใด ๆ 

… 

7. การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :   

7.4. รำยละเอียดวิธีกำรรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : 

7.4.3. กำรจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน  

ยกเวน้ในกรณีตำมขอ้ "กำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืน

แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" หรือ "กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซ้ือ

หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัไวแ้ลว้หรือหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำย

คืนหน่วยลงทุน" บริษัทจดักำรจะจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขำยคืน โดยค ำนวณจำก

รำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท่ีบริษัทจดักำรไดร้บัค ำสัง่ขำยคืนหน่วย

ลงทุนท่ีสมบูรณ ์ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขำยคืนเป็นจ ำนวนหน่วยลงทุน บริษัทจดักำรจะ

ค ำนวณจ ำนวนเงินท่ีสัง่ขำยคืนโดยคูณจ ำนวนหน่วยลงทุนดว้ยรำคำรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนท่ีค ำนวณได ้ณ ส้ินวนัท ำกำรรบัซื้ อคืนน้ัน  

 ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขำยคืนเป็นจ ำนวนเงิน บริษัทจดักำรจะค ำนวณ

จ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขำยคืนดว้ยรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีค ำนวณได ้ณ 

วนัท ำกำรรบัซื้ อคืนน้ัน ทั้งน้ี จ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีค ำนวณไดจ้ะเป็นตวัเลข

ทศนิยม 4 ต ำแหน่ง โดยตดัทศนิยมต ำแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

7.4.3. กำรจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน  

ยกเวน้ในกรณีตำมขอ้ "กำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้

ถือหน่วยลงทุน" หรือ "กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่

ขำยคืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัไวแ้ลว้หรือหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน" 

บริษัทจดักำรจะจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขำยคืน โดยค ำนวณจำกรำคำรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุน ณ ส้ินวนัท่ีบริษัทจดักำรไดร้บัค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ ์ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขำยคืนเป็นจ ำนวนหน่วยลงทุน บริษัทจดักำรจะค ำนวณ

จ ำนวนเงินท่ีสัง่ขำยคืนโดยคูณจ ำนวนหน่วยลงทุนดว้ยรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ี

ค ำนวณได ้ณ ส้ินวนัท ำกำรรบัซื้ อคืนน้ัน  

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขำยคืนเป็นจ ำนวนเงิน บริษัทจดักำรจะค ำนวณจ ำนวน

หน่วยลงทุนท่ีสัง่ขำยคืนดว้ยรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีค ำนวณได ้ณ วนัท ำกำรรบัซื้ อ

คืนน้ัน ทั้งน้ี จ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีค ำนวณไดจ้ะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ต ำแหน่ง โดยตดั

ทศนิยมต ำแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

ค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณต่์อเมื่อบริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนไดต้รวจสอบ



ตารางเปรียบเทียบการแกไ้ขโครงการกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุน้ทุน 

8 

 

หวัขอ้ เดิม ใหม ่

 ค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณต่์อเมื่อบริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนได้

ตรวจสอบแลว้ว่ำผูส้ัง่ขำยคืนมีจ ำนวนหน่วยลงทุนตำมทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน

เพียงพอกบัจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขำยคืน  

 ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขำยคืนและกำรขำยคืนดงักล่ำวเป็นผลใหห้น่วย

ลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนถือตำมทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนมีมลูคำ่ต ำ่กวำ่หน่วย

ลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่ บริษัทจดักำรอำจด ำเนินกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน

ท่ีเหลืออยูท่ั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรประสงคจ์ะ

เปล่ียนแปลงมลูค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่ บริษัทจดักำรจะแจง้ให้

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ  

ในกรณีท่ีจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขำยคืนเกินกวำ่จ ำนวนหน่วย

ลงทุนทั้งหมดท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีอยูต่ำมทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัท

จดักำรจะถือวำ่ผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขำยคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดตำม

จ ำนวนเท่ำท่ีปรำกฏอยูต่ำมทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน  

บริษัทจดักำรจะจดัสรรเงินค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ขำยคืนหน่วย

ลงทุนท่ีสมบูรณซ่ึ์งเป็นไปตำมเง่ือนไขขำ้งตน้เท่ำท่ีบริษัทจดักำรสำมำรถรบัซื้ อ

ไดจ้ำกจ ำนวนเงินสดของกองทุน  

บริษัทจดักำรจะยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีรบัซื้ อคืนในทะเบียนผูถื้อหน่วย

ลงทุนในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีค ำนวณรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

แลว้วำ่ผูส้ัง่ขำยคืนมีจ ำนวนหน่วยลงทุนตำมทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงพอกบั

จ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขำยคืน  

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขำยคืนและกำรขำยคืนดงักล่ำวเป็นผลใหห้น่วยลงทุนท่ีผู ้

ถือหน่วยลงทุนถือตำมทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนมีมลูคำ่ต ำ่กว่ำหน่วยลงทุนคงเหลือใน

บญัชีขัน้ต ำ่ บริษัทจดักำรอำจด ำเนินกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมดของผู้

ถือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรประสงคจ์ะเปล่ียนแปลงมลูค่ำหน่วยลงทุน

คงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่ บริษัทจดักำรจะแจง้ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ  

 ในกรณีท่ีจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขำยคืนเกินกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทุน

ทั้งหมดท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีอยูต่ำมทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดักำรจะถือว่ำผู ้

ถือหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขำยคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดตำมจ ำนวนเท่ำท่ีปรำกฏอยูต่ำม

ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน 

ทั้งน้ี ส ำหรบักำรขำยคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม บริษัทจดักำรจะค ำนวณตน้ทุน

และผลประโยชน์และหกัเงินลงทุนแต่ละรำยกำรตำมวธีิกำร "เขำ้ก่อน ออกก่อน" (First 

In, First Out : FIFO) และมรีะบบงำนในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงจะเป็นไปตำม

หลกัเกณฑท่ี์สมำคมบริษัทจดักำรลงทุนก ำหนด 

บริษัทจดักำรจะจดัสรรเงินค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนท่ี

สมบูรณซ่ึ์งเป็นไปตำมเง่ือนไขขำ้งตน้เท่ำท่ีบริษัทจดักำรสำมำรถรบัซื้ อไดจ้ำกจ ำนวน

เงินสดของกองทุน  

บริษัทจดักำรจะยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีรบัซื้ อคืนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนในวนั

ท ำกำรถดัจำกวนัท่ีค ำนวณรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

8.การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

8.2. รำยละเอียดกำร

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน

เพิ่มเติม : 

บริษัทจดักำรอำจจดัใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้โดย

บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทรำบ โดยปิดประกำศท่ีส ำนักงำนของ

บริษัทจดักำรและผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดักำรอำจจดัใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้โดยบริษัท

จดักำรจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทรำบทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร 

ชนิดสะสมมูลคา่และชนิดจา่ยเงินปันผล 
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บริษัทจดักำรสงวนสิทธิท่ีจะหยุดรบัค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นกำร

ชัว่ครำวหรือถำวรก็ได ้ในกรณีท่ีบริษัทพจิำรณำเห็นว่ำกำรหยุดรบัค ำสัง่

สบัเปล่ียนดงักล่ำวจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนและผูถื้อหน่วยลงทุน โดย

บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทรำบโดยปิดประกำศท่ีส ำนักงำนของ

บริษัทจดักำรและผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

8.2.1 วิธีกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

(1) บริษัทจดักำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

 ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดโ้ดยกำรกรอกรำยละเอียด

ในค ำขอสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระบุจ ำนวนเงินหรือจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ี

ตอ้งกำรสบัเปล่ียน บริษัทจดักำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนจะส่งมอบหลกัฐำนกำรรบัค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐำน  

(2) ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ 

 บริษัทจดักำรอำจรบัค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้โดย

ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งลงนำมในค ำขอใชบ้ริกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่ำนส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์และปฏบิติัตำมเง่ือนไขท่ีบริษัทจดักำรระบุไวใ้นค ำขอใชบ้ริกำร

ดงักล่ำว  

 อยำ่งไรก็ตำม หำกมีขอ้ขดัขอ้งของระบบส่ืออิเล็กทรอนิกสจ์นเป็นเหตุบริษัท

จดักำรจะไม่สำมำรถรบัค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดงักล่ำวได ้ใหถื้อว่ำยงัไม่มี

กำรท ำรำยกำรกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกสน้ั์น  

 ทั้งน้ี ก่อนเร่ิมใหบ้ริกำร บริษัทจดักำรจะประกำศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทรำบ โดย

จะติดประกำศท่ีส ำนักงำนของบริษัทจดักำร และผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อ

คืนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดักำรสงวนสิทธิท่ีจะหยุดรบัค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นกำรชัว่ครำวหรือ

ถำวรก็ได ้ในกรณีท่ีบริษัทพิจำรณำเห็นวำ่กำรหยุดรบัค ำสัง่สบัเปล่ียนดงักล่ำวจะเป็น

ประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนและผูถื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนทรำบทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร 

ชนิดเพื่อการออม  

บริษัทจดักำรสงวนสิทธิท่ีจะหยุดรบัค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขำ้หน่วยลงทุนชนิด

เพื่อกำรออมเป็นกำรชัว่ครำวหรือถำวรได ้โดยจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ

อยำ่งน้อย 3 วนัท ำกำรทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำรและแจง้ใหส้ ำนักงำน ก.ล.ต. 

ทรำบภำยใน 15 วนันับแต่วนัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว  

ทั้งน้ี ส ำหรบักำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจำกหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม บริษัท

จดักำรจะค ำนวณตน้ทุนและผลประโยชน์และหกัเงินลงทุนแต่ละรำยกำรตำมวธีิกำร 

"เขำ้ก่อน ออกก่อน" (First In, First Out : FIFO) โดยจะเป็นไปตำมหลกัเกณฑท่ี์

สมำคมบริษัทจดักำรลงทุนก ำหนด 

8.2.1. วิธีกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

8.2.1.1 กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนภำยใตก้ำรจดักำรของบริษทัจดักำร 

(1) บริษัทจดักำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดโ้ดยกำรกรอกรำยละเอียดในค ำ

ขอสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระบุจ ำนวนเงินหรือจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีตอ้งกำรสบัเปล่ียน 

บริษัทจดักำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลกัฐำนกำร

รบัค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐำน  

(2) ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ 

บริษัทจดักำรอำจรบัค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้โดยผูถื้อ

หน่วยลงทุนจะตอ้งลงนำมในค ำขอใชบ้ริกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่ำนส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์และปฏบิติัตำมเง่ือนไขท่ีบริษัทจดักำรระบุไวใ้นค ำขอใชบ้ริกำรดงักล่ำว  

อยำ่งไรก็ตำม หำกมีขอ้ขดัขอ้งของระบบสื่ออิเล็กทรอนิกสจ์นเป็นเหตุบริษัทจดักำรจะ
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 ทั้งน้ี ส ำหรบักำรสบัเปล่ียนระหว่ำงชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจดักำรสงวนสิทธิท่ี

จะใชห้ลกัเกณฑข์ำ้งตน้ เวน้แต่บริษัทจดักำรจะก ำหนดเป็นอยำ่งอื่น โดยจะ

ประกำศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทรำบทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร 

8.2.2 วนัและเวลำในกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจำกกองทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดักำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท ำกำรซ้ือขำย ตำมระยะเวลำในกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

ส ำหรบักำรสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกสท่ี์บริษัทจดักำรไดร้บั

หลงัระยะเวลำในกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของวนัท ำกำรซ้ือขำยใด บริษัท

จดักำรจะไม่ท ำรำยกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน

น้ัน  

 กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขำ้กองทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดักำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนได้

ทุกวนัท ำกำรซ้ือขำย ตำมระยะเวลำในกำรขำยหน่วยลงทุน ส ำหรบักำรสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกสท่ี์บริษัทจดักำรไดร้บัหลงัระยะเวลำ

ขำยหน่วยลงทุนของวนัท ำกำรซ้ือขำยใด บริษัทจดักำรจะท ำรำยกำรสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนตำมค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในวนัท ำกำรซ้ือขำยถดัไป โดย

บริษัทจดักำรจะถือวำ่วนัท่ีบริษทัจดักำรไดร้บัค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนและ

ไดท้ ำรำยกำรแลว้ เป็นวนัท่ีค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขำ้กองทุนมีผลสมบรูณ ์ 

 ทั้งน้ี บริษัทจดักำรจะช ำระเงินค่ำเงินขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทำงให้

กองทุนปลำยทำงภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดในขอ้ กำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

อยำ่งไรก็ตำม ในกรณีท่ีวนัช ำระเงินค่ำเงินขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้

ทำงตรงกบัวนัหยุดท ำกำรซ้ือขำยของกองทุนปลำยทำง บริษัทจดักำรจะท ำ

รำยกำรซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลำยทำงในวนัท ำกำรซ้ือขำยถดัไป ซึ่งอำจ

เกินระยะเวลำท่ีก ำหนดได ้

ไม่สำมำรถรบัค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดงักล่ำวได ้ใหถื้อว่ำยงัไม่มีกำรท ำรำยกำร

กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกสน้ั์น  

ทั้งน้ี ก่อนเร่ิมใหบ้ริกำร บริษัทจดักำรจะประกำศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทรำบทำงเวบ็ไซต์

ของบริษัทจดักำร 

ทั้งน้ี ก่อนกำรเปิดใหส้บัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนรวมเพื่อกำรออมภำยใตก้ำร

จดักำรของบริษัทจดักำรหรือระหว่ำงกองทุนรวมเพื่อกำรออมกบักองทุนรวมอื่นภำยใต้

กำรจดักำรของบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทรำบทำงเวบ็ไซต์

ของบริษัทจดักำร  

กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อกำรออมไปยงักองทุนรวมอื่นท่ีไม่ใช่

กองทุนรวมเพื่อกำรออม ไมถื่อเป็นกำรโอนยำ้ยกำรลงทุนตำมกฎหมำย ดงัน้ัน ผูถื้อ

หน่วยลงทุนอำจเสียสิทธิประโยชน์ทำงภำษีหำกกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมเง่ือนไขท่ี

กฎหมำยภำษีอำกรก ำหนด 

 

8.2.1.2 กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหวำ่งกองทุนรวมเพื่อกำรออมภำยใตก้ำรจดักำร

ของบริษัทจดักำรกบักองทุนรวมเพื่อกำรออมภำยใตก้ำรจดักำรของบริษัทจดักำรอื่น  

(1) กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อกำรออมออกจำกบริษัทจดักำร  

บริษัทจดักำรอำจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้โดยกำรกรอก

รำยละเอียดในค ำขอสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยระบุจ ำนวนเงินหรือจ ำนวนหน่วยลงทุน

ท่ีตอ้งกำร พรอ้มทั้งสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและเอกสำรอื่นใดท่ีบริษัท

จดักำรก ำหนดเพื่อประกอบกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนแลว้น ำไปยืน่ต่อบริษัทจดักำร

หรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนซ่ึงจะส่งมอบหลกัฐำนกำรรบัค ำสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐำน  

(2) กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อกำรออมเขำ้บริษัทจดักำร  

บริษัทจดักำรอำจเปิดใหผู้ส้นใจสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขำ้บริษัทจดักำรได ้โดย

สำมำรถขอรบัหนังสือช้ีชวนเสนอขำยหน่วยลงทุน คู่มือกำรลงทุน ใบค ำสัง่ซ้ือเพื่อกำร



ตารางเปรียบเทียบการแกไ้ขโครงการกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุน้ทุน 

11 

 

หวัขอ้ เดิม ใหม ่

ทั้งน้ี ส ำหรบักำรสบัเปล่ียนระหว่ำงชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจดักำรสงวนสิทธิท่ี

จะใชห้ลกัเกณฑข์ำ้งตน้ เวน้แต่บริษัทจดักำรจะก ำหนดเป็นอยำ่งอื่น โดยจะ

ประกำศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทรำบทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร 

… 

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดักำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนไดทุ้กวนัและเวลำท ำกำร โดยกรอกรำยละเอียดและขอ้ควำมต่ำงๆ ในใบค ำสัง่ซ้ือ

เพื่อกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ส ำหรบัผูล้งทุนท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุนโดยกรอกรำยละเอียด

และขอ้ควำมต่ำง ๆ ในค ำขอเปิดบญัชีกองทุนพรอ้มแนบเอกสำรหลกัฐำนในกำรขอ

เปิดบญัชีกองทุนหรือปฏบิติัตำมหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรเปิดบญัชีกองทุนตำมท่ี

บริษัทจดักำรก ำหนด  

 

8.2.1.3 กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหวำ่งชนิดหน่วยลงทุนภำยใตก้องทุนเดียวกนั  

บริษัทจดักำรอำจเปิดใหม้ีกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่ำงชนิดหน่วยลงทุนภำยใต้

กองทุนเดียวกนัได ้ตำมหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรตำมท่ีบริษัทจดักำรและ

กฎหมำยท่ีเกี่ยวขอ้งก ำหนด  

ทั้งน้ี กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออมไปยงัหน่วยลงทุนชนิดอื่นไม่ถือเป็น

กำรโอนยำ้ยกำรลงทุนตำมกฎหมำย ดงัน้ัน ผูถื้อหน่วยลงทุนอำจเสียสิทธิประโยชน์

ทำงภำษีหำกกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีกฎหมำยภำษีอำกรก ำหนด  

 

8.2.1.4 กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออมในกรณีท่ีเกิดเหตุกำรณ ์

ดงัต่อไปน้ี  

(1) กรณีท่ีเกิดเหตุกำรณต์ำมหวัขอ้ "กำรเลิกกองทุนรวม" 

กำรด ำเนินกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในกรณีดงักล่ำวบริษัทจดักำรถือวำ่ผูถื้อหน่วย

ลงทุนมอบหมำยใหบ้ริษัทจดักำรเป็นผูต้ดัสินใจเลือกกองทุนปลำยทำง ทั้งน้ี บริษัท

จดักำรจะด ำเนินกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อ

กำรออมอื่นภำยใตก้ำรจดักำรของบริษัทจดักำรตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดในหวัขอ้ "กำร

เลิกกองทุนรวม" หำกไมส่ำมำรถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อกำรออม

อื่นภำยใตก้ำรจดักำรของบริษัทจดักำรได ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรสบัเปล่ียนหน่วย
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ลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อกำรออมอื่นภำยใตห้ลกัเกณฑแ์ละ

เง่ือนไขกำรลงทุนท่ีกฎหมำย ก.ล.ต. กฎหมำยภำษีอำกร และกฎหมำยท่ีเกี่ยวขอ้ง

ก ำหนด 

 

(2) กรณีท่ีเกิดเหตุกำรณต์ำมหวัขอ้ "กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน" 

(2.1) กรณีท่ีเกิดเหตุกำรณต์ำมหวัขอ้ "กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน" และยงัมีผูถื้อหน่วย

ลงทุนท่ีลงทุนไม่ครบเง่ือนไขตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  

(ก) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรโอนยำ้ยกำรลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนไป

ยงักองทุนรวมเพื่อกำรออมอื่นภำยใตก้ำรจดักำรของบริษัทจดักำรท่ีมีระดบัควำมเส่ียง

ใกลเ้คียงหรือต ำ่กวำ่กองทุนเดิมตำมดุลยพินิจของบริษัทจดักำร ทั้งน้ี เป็นไปตำม

ขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวขอ้ง โดยจะไม่เก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหรือรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนจำกผูถื้อหน่วยลงทุน  

(ข) ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะโอนยำ้ยกำรลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อกำร

ออมอื่นอีกทอดหน่ึง ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถแจง้ต่อบริษัทจดักำรเพื่อโอนยำ้ยกำร

ลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อกำรออมอื่นท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนก ำหนด และผูถื้อหน่วยลงทุน

จะไดร้บัยกเวน้คำ่ธรรมเนียมกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเมื่อเป็นไปตำมเง่ือนไข

โดยครบถว้นดงัน้ี  

1. เป็นกำรโอนยำ้ยตำมค ำสัง่ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกโดยโอนยำ้ยไปยงั

กองทุนรวมเพื่อกำรออมอื่นท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรจดักำรของบริษัทจดักำรเดียวกนั  

2. เป็นกำรโอนยำ้ยกำรลงทุนภำยในระยะเวลำท่ีบริษัทจดักำรก ำหนด ทั้งน้ี ในกำร

ก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำวบริษทัจดักำรตอ้งค ำนึงถึงระยะเวลำท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะ

สำมำรถด ำเนินกำรเพื่อแจง้โอนยำ้ยกำรลงทุนไดอ้ยำ่งเหมำะสม  
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(2.2) กรณีท่ีเกิดเหตุกำรณต์ำมหวัขอ้ "กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน" และผูถื้อหน่วย

ลงทุนของชนิดเพื่อกำรออมท่ีเหลืออยูท่ั้งหมดมีกำรลงทุนครบเง่ือนไขตำมท่ีกฎหมำย

ก ำหนด 

(ก) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนไปยงัชนิด

หน่วยลงทุนอื่นในกองทุนเดียวกนัหรือกองทุนอื่นท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรจดักำรของบริษัท

จดักำรท่ีมีระดบัควำมเส่ียงใกลเ้คียงหรือต ำ่กว่ำกองทุนน้ีตำมดุลยพินิจของบริษัท

จดักำร ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยไม่เก็บค่ำธรรมเนียมกำร

ขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจำกผูถื้อหน่วยลงทุน  

(ข) ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไปยงักองทุนอื่นหรือ

ชนิดหน่วยลงทุนอื่นอีกทอดหน่ึง ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถแจง้ต่อบริษัทจดักำรเพื่อ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไปยงักองทุนอื่นหรือชนิดหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนก ำหนด 

และผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัยกเวน้ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน

เมื่อเป็นไปตำมเง่ือนไขโดยครบถว้นดงัน้ี  

1. เป็นกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกโดย

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไปยงักองทุนท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรจดักำรของบริษัทจดักำรเดียวกนั  

2. เป็นกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนภำยในระยะเวลำท่ีบริษัทจดักำรก ำหนด ทั้งน้ี ใน

กำรก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำวบริษัทจดักำรตอ้งค ำนึงถึงระยะเวลำท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน

จะสำมำรถด ำเนินกำรเพื่อแจง้สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดอ้ยำ่งเหมำะสม 

 

8.2.2. วนัและเวลำในกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจำกกองทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดักำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนั

ท ำกำรซ้ือขำย ตำมระยะเวลำในกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ส ำหรบักำรสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกสท่ี์บริษัทจดักำรไดร้บัหลงัระยะเวลำในกำรรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนของวนัท ำกำรซ้ือขำยใด บริษัทจดักำรจะไม่ท ำรำยกำรสบัเปล่ียนหน่วย
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ลงทุนตำมค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนน้ัน  

กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขำ้กองทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่สบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนท่ีบริษัทจดักำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท ำกำร

ซ้ือขำย ตำมระยะเวลำในกำรขำยหน่วยลงทุน ส ำหรบักำรสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน

ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกสท่ี์บริษัทจดักำรไดร้บัหลงัระยะเวลำขำยหน่วยลงทุนของวนัท ำ

กำรซ้ือขำยใด บริษัทจดักำรจะท ำรำยกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนในวนัท ำกำรซ้ือขำยถดัไป โดยบริษัทจดักำรจะถือวำ่วนัท่ีบริษัทจดักำร

ไดร้บัค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนและไดท้ ำรำยกำรแลว้ เป็นวนัท่ีค ำสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนเขำ้กองทุนมีผลสมบูรณ ์ 

ทั้งน้ี บริษัทจดักำรจะช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทำงใหก้องทุน

ปลำยทำงภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดในขอ้ กำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน อยำ่งไรก็ตำม ใน

กรณีท่ีวนัช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทำงตรงกบัวนัหยุดท ำกำรซ้ือ

ขำยของกองทุนปลำยทำง บริษทัจดักำรจะท ำรำยกำรซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน

ปลำยทำงในวนัท ำกำรซ้ือขำยถดัไป ซึ่งอำจเกินระยะเวลำท่ีก ำหนดได ้ 

เวน้แต่เป็นกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนรวมเพื่อกำรออม บริษัทจดักำรจะ

ช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนส ำหรบักำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในกรณีดงักล่ำวใหแ้ก่

กองทุนรวมเพื่อกำรออมท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะซ้ือหน่วยลงทุนหรือบริษัทจดักำร

ท่ีรบัผิดชอบด ำเนินกำรดงักล่ำวตำมท่ีระบุไวใ้นค ำขอสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนภำยใน 5 

วนัท ำกำรนับแต่วนัท่ีบริษัทจดักำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน

ไดร้บัค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีสมบรูณแ์ลว้ดงักล่ำว  

ทั้งน้ี ส ำหรบักำรสบัเปล่ียนระหว่ำงชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจดักำรสงวนสิทธิท่ีจะใช้

หลกัเกณฑข์ำ้งตน้ เวน้แต่บริษัทจดักำรจะก ำหนดเป็นอยำ่งอื่น โดยจะประกำศใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนทรำบทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร 

… 

13. เง่ือนไขและขอ้จ  ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน 
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13. เง่ือนไขและขอ้จ ำกดัใน

กำรจดัสรรและกำรโอน

หน่วยลงทุน 

เง่ือนไขและขอ้จ ำกดักำรจดัสรรหน่วยลงทุน  

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรจดัสรรหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรได้

พิจำรณำแลว้เห็นวำ่กำรจดัสรรในกรณีดงักล่ำวมีผลกระทบต่อกำรลงทุนของ

กองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อควำมรบัผิดชอบทำง

กฎหมำยของบริษัทจดักำรโดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทรำบ

ล่วงหน้ำ 

ขอ้จ ำกดักำรโอนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในกำรปฏเิสธกำร

ลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่วำ่ทอดใดๆ หำกกำรโอนหน่วยลงทุนดงักล่ำว

หรือจดัสรรหน่วยลงทุน จะท ำใหบ้ริษัทจดักำรไม่สำมำรถปฏบิติัหน้ำท่ีท่ี

เกี่ยวขอ้งกบั Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ทั้งน้ี 

ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบั FATCA เป็นไปตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 20 ในโครงกำรจดักำร

กองทุน 

เง่ือนไขและขอ้จ ำกดักำรจดัสรรหน่วยลงทุน  

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิไมจ่ดัสรรหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษทัจดักำรไดพ้ิจำรณำ

แลว้เห็นว่ำกำรจดัสรรในกรณีดงักล่ำวมีผลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อ

หน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อควำมรบัผิดชอบทำงกฎหมำยของบริษัทจดักำร

โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ 

ขอ้จ ำกดักำรโอนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในกำรปฏเิสธกำรลงทะเบียน

โอนหน่วยลงทุนไม่วำ่ทอดใดๆ หำกกำรโอนหน่วยลงทุนดงักล่ำวหรือจดัสรรหน่วย

ลงทุน จะท ำใหบ้ริษัทจดักำรไม่สำมำรถปฏบิติัหนำ้ท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบั Foreign Account 

Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ทั้งน้ี ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบั FATCA เป็นไปตำมท่ี

ก ำหนดไวใ้นขอ้ 20 ในโครงกำรจดักำรกองทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออมจะไม่สำมำรถน ำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจ ำหน่ำย 

จ่ำย โอน จ ำน ำ หรือน ำไปเป็นประกนัได ้

14. การจา่ยเงินปันผล : 

14.1. นโยบำยกำรจ่ำยเงิน

ปันผล : 

ช่ือยอ่: K-USA-A(A) ไม่จ่ำย 

ช่ือยอ่: K-USA-A(D) จำ่ย 

 

ช่ือยอ่: K-USA-A(A) ไม่จ่ำย 

ช่ือยอ่: K-USA-A(D) จำ่ย 

ช่ือยอ่: K-USA-SSF  ไม่จำ่ย 

14.3. ก ำหนดเวลำ วิธีกำร 

และขอ้จ ำกดัในกำรจ่ำยเงิน

ปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

 

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรในกำรจำ่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ตำม

หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำร ดงัน้ี  

1. บริษัทจดักำรจะปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนหน่วยลงทุนเพื่อก ำหนดกำรรบั

เงินปันผลภำยในวนัส้ินรอบระยะเวลำบญัชี หรือวนัส้ินงวดอืน่ใดท่ีจะจ่ำยเงินปัน

ผล 

… 

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรในกำรจำ่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ตำมหลกัเกณฑ ์

เง่ือนไข และวิธีกำร ดงัน้ี 

1. บริษัทจดักำรจะปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนหน่วยลงทุนเพื่อก ำหนดกำรรบัเงินปัน

ผลภำยในวนัส้ินรอบระยะเวลำบญัชี หรือวนัส้ินงวดอื่นใดท่ีจะจำ่ยเงินปันผล  ในกรณีท่ี

วนัส้ินรอบระยะเวลำบญัชีหรือวนัส้ินงวดอื่นใดตรงกบัวนัหยุดท ำกำรซ้ือขำยของกองทุน

หรือวนัหยุดท ำกำรบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนหน่วย

ลงทุนในวนัท ำกำรถดัไป 

… 
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15. ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน :   

15.1. ค่ำธรรมเนียมรวม 

(เพดำนค่ำธรรมเนียมและ

ค่ำใชจ้่ำยท่ีประมำณกำรได้

ท่ีเรียกเก็บจำกกองทุนรวม

ทั้งหมด) : 

ช่ือยอ่ : K-USA-A(A) 

ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 4.0125 ต่อปีของมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

ช่ือยอ่ : K-USA-A(D)  

ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 4.0125 ต่อปีของมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

 

ช่ือยอ่ : K-USA-A(A) 

ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 4.0125 ต่อปีของมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

ช่ือยอ่ : K-USA-A(D)  

ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 4.0125 ต่อปีของมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

ช่ือยอ่ : K-USA-SSF  

ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 4.0125 ต่อปีของมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

15.2. ค่ำธรรมเนียมและ

ค่ำใชจ้่ำยท่ีเรียกเก็บจำก

กองทุนรวม : 

15.2.1 ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี 

ช่ือยอ่ : K-USA-A(A) 

ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 3.2100 ต่อปีของมลูค่ำทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน 

หกัมลูค่ำหน้ีสินทั้งหมด เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน์ และคำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียน 

ช่ือยอ่ : K-USA-A(D) 

ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 3.2100 ต่อปีของมลูค่ำทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน 

หกัมลูค่ำหน้ีสินทั้งหมด เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน์ และคำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียน 

 

15.2.1 ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี 

ช่ือยอ่ : K-USA-A(A) 

ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 3.2100 ต่อปีของมลูค่ำทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมลูค่ำ

หน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มลูค่ำหน้ีสินทั้งหมด  ไม่รวมถึงค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร 

ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน 

ช่ือยอ่ : K-USA-A(D) 

ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 3.2100 ต่อปีของมลูค่ำทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมลูค่ำ

หน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มลูค่ำหน้ีสินทั้งหมด  ไม่รวมถึงค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร 

ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน 

ช่ือยอ่ : K-USA-SSF 

ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 3.2100 ต่อปีของมลูค่ำทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมลูค่ำ

หน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มลูค่ำหน้ีสินทั้งหมด  ไม่รวมถึงค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร 

ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน 

 

 15.2.2 ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รำยปี 

ช่ือยอ่ : K-USA-A(A) 

15.2.2 ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รำยปี 

ช่ือยอ่ : K-USA-A(A) 
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ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.2675 ต่อปีของมลูค่ำทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกั

มลูค่ำหน้ีสินทั้งหมด เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน์ และคำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียน 

ช่ือยอ่ : K-USA-A(D) 

ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.2675 ต่อปีของมลูค่ำทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกั

มลูค่ำหน้ีสินทั้งหมด เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน์ และคำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียน  

 

ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.2675 ต่อปีของมลูค่ำทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมลูค่ำ

หน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มลูค่ำหน้ีสินทั้งหมด  ไม่รวมถึงค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร 

ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน  

ช่ือยอ่ : K-USA-A(D) 

ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.2675 ต่อปีของมลูค่ำทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมลูค่ำ

หน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มลูค่ำหน้ีสินทั้งหมด  ไม่รวมถึงค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร 

ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน  

ช่ือยอ่ : K-USA-SSF 

ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.2675 ต่อปีของมลูค่ำทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมลูค่ำ

หน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มลูค่ำหน้ีสินทั้งหมด  ไม่รวมถึงค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร 

ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน  

 15.2.3 ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปี 

ช่ือยอ่ : K-USA-A(A) 

ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.3210 ต่อปีของมลูค่ำทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน 

หกัมลูค่ำหน้ีสินทั้งหมด เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน์ และคำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียน 

ช่ือยอ่ : K-USA-A(D) 

ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.3210 ต่อปีของมลูค่ำทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน 

หกัมลูค่ำหน้ีสินทั้งหมด เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน์ และคำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียน 

15.2.3 ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปี 

ช่ือยอ่ : K-USA-A(A) 

ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.3210 ต่อปีของมลูค่ำทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมลูค่ำ

หน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มลูค่ำหน้ีสินทั้งหมด  ไม่รวมถึงค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร 

ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน 

ช่ือยอ่ : K-USA-A(D) 

ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.3210 ต่อปีของมลูค่ำทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมลูค่ำ

หน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มลูค่ำหน้ีสินทั้งหมด  ไม่รวมถึงค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร 

ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน 

ช่ือยอ่ : K-USA-SSF 

ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.3210 ต่อปีของมลูค่ำทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมลูค่ำ

หน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มลูค่ำหน้ีสินทั้งหมด  ไม่รวมถึงค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร 

ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน 
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15.3. ค่ำธรรมเนียมท่ีเรียก

เก็บจำกผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อ

หน่วยลงทุน : 

15.3.1 ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน(Front-end Fee) 

ช่ือยอ่: K-USA-A(A) : ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 1.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทุน 

ช่ือยอ่: K-USA-A(D) : ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 1.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทุน 

 

15.3.1 ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน(Front-end Fee) 

ช่ือยอ่: K-USA-A(A) : ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 1.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทุน 

ช่ือยอ่: K-USA-A(D) : ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 1.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทุน 

ช่ือยอ่: K-USA-SSF : ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 1.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทุน 

 15.3.2. ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) 

ช่ือยอ่: K-USA-A(A) : ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 1.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทุน 

ช่ือยอ่: K-USA-A(D) : ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 1.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทุน 

 

15.3.2. ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) 

ช่ือยอ่: K-USA-A(A) : ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 1.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทุน 

ช่ือยอ่: K-USA-A(D) : ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 1.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทุน 

ช่ือยอ่: K-USA-SSF : ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 1.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทุน 

 15.3.3. ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 

15.3.3.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขำ้ (SWITCHING IN): 

มีแบบหลำยเง่ือนไข 

ช่ือยอ่: K-USA-A(A) : ดูรำยละเอียดเพิ่มเติม 

ช่ือยอ่: K-USA-A(D) : ดูรำยละเอียดเพิ่มเติม 

 

รำยละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในอตัรำ

เท่ำกบัค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทำงหรือ

ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนของกองทุนปลำยทำงแลว้แต่อตัรำใดจะสูง

กว่ำ  

 ทั้งน้ี บริษัทจดักำรสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเวน้ไม่เรียกเก็บ

ค่ำธรรมเนียมดงักล่ำว โดยบริษทัจดักำรจะประกำศใหท้รำบโดยทัว่กนัและปิด

ประกำศไวท่ี้ส ำนักงำนของบริษทัจดักำร  

 ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรเรียกเกบ็ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดักำรจะยกเวน้คำ่ธรรมเนียมกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้

ทำงและยกเวน้ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนของกองทุนปลำยทำง 

15.3.3. ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 

15.3.3.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขำ้ (SWITCHING IN): 

ช่ือยอ่: K-USA-A(A) : ดูรำยละเอียดเพิ่มเติม 

ช่ือยอ่: K-USA-A(D) : ดูรำยละเอียดเพิ่มเติม 

ช่ือยอ่: K-USA-SSF : ดูรำยละเอียดเพิ่มเติม 

รำยละเอียดเพิ่มเติม : 

ชนิดสะสมมูลคา่และชนิดจา่ยเงินปันผล 

บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในอตัรำเท่ำกบั

ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทำงหรือชนิดหน่วยลงทุนตน้

ทำง หรือค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนของกองทุนปลำยทำงหรือชนิดหน่วยลงทุน

ปลำยทำงแลว้แต่อตัรำใดจะสูงกว่ำ  

ทั้งน้ี บริษัทจดักำรสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียม

ดงักล่ำว โดยบริษัทจดักำรจะประกำศใหท้รำบทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร 

ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจดักำร

จะยกเวน้ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทำงหรือชนิดหน่วย

ลงทุนตน้ทำง และยกเวน้ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนของกองทุนปลำยทำงหรือ

ชนิดหน่วยลงทุนปลำยทำง  
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ชนิดเพื่อการออม  

ค่ำธรรมเนียมเป็นไปตำมคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนในขณะน้ัน 

 15.3.3.2 ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT): 

มีแบบหลำยเง่ือนไข 

ช่ือยอ่: K-USA-A(A) : ดูรำยละเอียดเพิ่มเติม 

ช่ือยอ่: K-USA-A(D) : ดูรำยละเอียดเพิ่มเติม 

 

รำยละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในอตัรำ

เท่ำกบัค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทำงหรือ

ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนของกองทุนปลำยทำงแลว้แต่อตัรำใดจะสูง

กว่ำ  

 ทั้งน้ี บริษัทจดักำรสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเวน้ไม่เรียกเก็บ

ค่ำธรรมเนียมดงักล่ำว โดยบริษทัจดักำรจะประกำศใหท้รำบโดยทัว่กนัและปิด

ประกำศไวท่ี้ส ำนักงำนของบริษทัจดักำร  

 ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรเรียกเกบ็ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดักำรจะยกเวน้คำ่ธรรมเนียมกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้

ทำงและยกเวน้ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนของกองทุนปลำยทำง 

15.3.3.2 ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT): มีแบบ

หลำยเง่ือนไข 

ช่ือยอ่: K-USA-A(A) : ดูรำยละเอียดเพิ่มเติม 

ช่ือยอ่: K-USA-A(D) : ดูรำยละเอียดเพิ่มเติม 

ช่ือยอ่: K-USA-SSF : ดูรำยละเอียดเพิ่มเติม 

รำยละเอียดเพิ่มเติม : 

ชนิดสะสมมูลคา่และชนิดจา่ยเงินปันผล 

บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในอตัรำเท่ำกบั

ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทำงหรือชนิดหน่วยลงทุนตน้

ทำง หรือค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนของกองทุนปลำยทำงหรือชนิดหน่วยลงทุน

ปลำยทำงแลว้แต่อตัรำใดจะสูงกว่ำ  

ทั้งน้ี บริษัทจดักำรสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียม

ดงักล่ำว โดยบริษัทจดักำรจะประกำศใหท้รำบทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร  

ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจดักำร

จะยกเวน้ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทำงหรือชนิดหน่วย

ลงทุนตน้ทำง และยกเวน้ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนของกองทุนปลำยทำงหรือ

ชนิดหน่วยลงทุนปลำยทำง 

 

ชนิดเพื่อการออม  

บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยวิธีใดวธีิหน่ึง

ดงัต่อไปน้ี  
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1) กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นจ ำนวนหน่วยลงทุน บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บ

ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 1.50 (รวม

ภำษีมลูค่ำเพิ่ม) ของมลูค่ำหน่วยลงทุนของวนัท ำกำรล่ำสุดก่อนวนัท ำรำยกำร

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน โดยบริษทัจดักำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนจะเรียกเก็บจำกผูถื้อหน่วยลงทุนโดยตรงเมื่อผูถื้อหน่วยลงทุนยืน่ค ำสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุน  

 กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นจ ำนวนเงิน บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม

กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 1.50 (รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม) ของ

จ ำนวนเงินท่ีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดักำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บจำกผูถื้อหน่วยลงทุนโดยตรงเมื่อผูถื้อหน่วยลงทุนยืน่

ค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

2) บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในอตัรำรอ้ยละ 

1.50 (รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม) ของมลูค่ำหน่วยลงทุนของวนัท่ีท ำรำยกำรสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุน โดยบริษัทจดักำรจะหกัค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวออกจำกมลูค่ำหน่วยลงทุน

ท่ีบริษัทจดักำรจะตอ้งจำ่ยใหก้บักองทุนปลำยทำง  

 ส ำหรบักำรท ำรำยกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์บริษัทจะเรียกเก็บ

ค่ำธรรมเนียมตำมวธีิกำรใดวิธีกำรหน่ึงขำ้งตน้  

 ในกรณีท่ีเป็นกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนรวมเพือ่กำรออมภำยใตก้ำร

จดักำรของบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะยกเวน้ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนดงักล่ำว 

 

 15.3.6. ค่ำปรบักรณีขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลำถือครองท่ีก ำหนดใน

โครงกำร (Exit Fee) : ไม่มี 

15.3.6. ค่ำปรบักรณีขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลำถือครองท่ีก ำหนดในโครงกำร 

(Exit Fee) : มี 

รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

ชนิดสะสมมูลคา่และชนิดจา่ยเงินปันผล 
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ไม่มีค่ำปรบักรณีขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลำถือครองท่ีก ำหนดในโครงกำร 

 

ชนิดเพื่อการออม 

หน่วยลงทุนท่ีมีอำยุกำรถือครองต ำ่กว่ำ 1 ปี อตัรำไม่เกินรอ้ยละ 1.50 ของมลูค่ำ

หน่วยลงทุน  

หน่วยลงทุนท่ีอำยุกำรถือครองมำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 ปี อตัรำรอ้ยละ 0.00 ของมลูค่ำ

หน่วยลงทุน  

ทั้งน้ี ในกำรนับอำยุกำรถือครองหน่วยลงทุน บริษัทจดักำรจะใชเ้กณฑ ์"เขำ้ก่อนออก

ก่อน" (First In First Out) โดยกำรนับอำยุกำรถือครองหน่วยลงทุนจะเร่ิมนับตั้งแต่

วนัท่ีบริษัทจดักำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดร้บัเงินค่ำสัง่ซ้ือ

และไดท้ ำรำยกำรขำยหน่วยลงทุนน้ันๆ แลว้  

อตัรำคำ่ธรรมเนียมดงักล่ำวขำ้งตน้ไดร้วมภำษีมลูคำ่เพิ่มแลว้ โดยบริษัทจดักำรจะหกั

ค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวออกจำกมลูค่ำหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจะตอ้งจ่ำยใหก้บัผูถื้อหน่วย

ลงทุน 

บริษัทจดักำรสงวนสิทธิท่ีจะยกเวน้หรือลดหยอ่นค่ำปรบักรณีขำยคืนหน่วยลงทุนก่อน

ระยะเวลำถือครองท่ีก ำหนดในโครงกำรได ้โดยจะประกำศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทรำบ

ทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร 

 

15.5. กำรเปล่ียนแปลง

ค่ำธรรมเนียมหรือคำ่ใชจ้่ำย 

:  

 

15.5.1 ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรมีควำมประสงคจ์ะลดค่ำธรรมเนียมหรือ

ค่ำใชจ้่ำยตำมท่ีไดร้ะบุไวใ้นโครงกำร และไดด้ ำเนินกำรดงักล่ำวแลว้ บริษัท

จดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวใหผู้ล้งทุนทรำบอยำ่งทัว่ถึงภำยใน 3 วนัท ำกำร

นับแต่วนัท่ีมีกำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้ำ่ยดงักล่ำว ทั้งน้ี กำรเปิดเผย

ขอ้มลูจะกระท ำโดยวธีิกำรท่ีเหมำะสมอนัท ำใหม้ัน่ใจไดว้ำ่ผูล้งทุนไดร้บัทรำบ

ขอ้มลูดงักล่ำว เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษัทจดักำร หรือ ณ 

15.5.1 กำรเพิ่มค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้ำ่ย 

15.5.1.1 กรณีกำรเพิ่มค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยตำมท่ีระบุไวใ้นโครงกำร 

(1) เพิ่มค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยไม่เกินอตัรำท่ีระบุในโครงกำร บริษัทจดักำรจะ

เปิดเผยใหผู้ล้งทุนทรำบล่วงหนำ้ไม่น้อยกว่ำ 3 วนัท ำกำรก่อนกำรเรียกเก็บเพิ่มขึ้ น 

โดยกำรเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวจะกระท ำโดยวิธีกำรท่ีเหมำะสมอนัท ำใหม้ัน่ใจไดว้ำ่ผู ้

ลงทุนไดร้บัทรำบขอ้มลูดงักล่ำวอยำ่งทัว่ถึง 
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สถำนท่ีในกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดักำร และผูส้นับสนุนกำร

ขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน (ถำ้มี) เป็นตน้  

 

 กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือคำ่ใชจ้่ำยใหแ้ตกต่ำงไปจำกโครงกำร ใหถื้อว่ำ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก.ล.ต.ใหค้วำมเห็นชอบกำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรใน

เร่ืองดงักล่ำวเมื่อบริษัทจดักำรไดด้ ำเนินกำรตำมขำ้งตน้แลว้  

 

15.5.2 ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรมีควำมประสงคจ์ะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือ

ค่ำใชจ้่ำยเพิ่มขึ้ นตำมท่ีระบุไวใ้นโครงกำร บริษัทจดักำรจะค ำนึงถึงควำม

สมเหตุสมผลกบัสภำพปกติทำงธุรกิจและประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส ำคญั และ

จะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวใหผู้ล้งทุนทรำบล่วงหน้ำอยำ่งทัว่ถึงดว้ยวิธีกำรท่ี

เหมำะสมอนัท ำใหม้ัน่ใจไดว้่ำผูล้งทุนไดร้บัทรำบขอ้มลูดงักล่ำว โดยอยำ่งน้อย

จะจดัใหม้ีกำรเผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร และ ณ สถำนท่ีใน

กำรซ้ือขำยหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดักำร และผูส้นับสนุนกำรขำยหรือ

รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน (ถำ้มี) ทั้งน้ี ตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

 

15.5.2.1 ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้ำ่ยเพิ่มขึ้ น

ไม่เกินกว่ำอตัรำขัน้สูงของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้ำ่ยเดิมตำมท่ีระบุไวใ้น

โครงกำร บริษัทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวใหผู้ล้งทุนทรำบล่วงหน้ำไม่

น้อยกว่ำ 3 วนัท ำกำรก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือคำ่ใชจ้่ำยเพิ่มขึ้ น  

15.5.2.2 ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้ำ่ยเพิ่มขึ้ น

เกินกว่ำอตัรำขัน้สูงของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเดิม ในรอบระยะเวลำ

ยอ้นหลงั 1 ปีนับแต่วนัท่ีบริษัทจดักำรประสงคจ์ะขึ้ นค่ำธรรมเนียมหรือ

ค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี  

(2) เพิ่มค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเกินอตัรำท่ีระบุไวใ้นโครงกำร โดยเทียบกบัอตัรำ

ของรอบระยะเวลำยอ้นหลงั 1 ปีนับแต่วนัท่ี บริษัทจดักำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือ

ค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวเพิ่มขึ้ น 

(2.1) กรณีเกินมำกกว่ำรอ้ยละ 5 ของอตัรำท่ีระบุไวใ้นโครงกำร บริษัทจดักำรจะตอ้ง

ไดร้บัมติพิเศษและแจง้ใหส้ ำนักงำนทรำบภำยใน 15 วนันับแต่วนัท่ีเปล่ียนแปลง 

(2.2) กรณีเกินไม่มำกกว่ำรอ้ยละ 5 ของอตัรำท่ีระบุไวใ้นโครงกำร บริษัทจดักำรจะ

เปิดเผยใหผู้ถื้อหน่วยทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ  60 วนัก่อนกำรเรียกเก็บเพิ่มขึ้ นและ

แจง้ใหส้ ำนักงำนทรำบภำยใน 15 วนันับแต่วนัท่ีเปล่ียนแปลง โดยกำรเปิดเผยขอ้มลู

ดงักล่ำวจะกระท ำโดยวิธีกำรท่ีเหมำะสมอนัท ำใหม้ัน่ใจไดว้ำ่ผูล้งทุนไดร้บัทรำบขอ้มลู

ดงักล่ำวอยำ่งทัว่ถึง 

15.5.1.2  กรณีกำรเพิ่มค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยแตกต่ำงไปจำกโครงกำร บริษัท

จดักำรจะขอมติเพื่อแกไ้ขโครงกำร 

 

15.5.2. กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้ำ่ย 

15.5.2.1 กรณีลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้ำ่ยตำมท่ีระบุไวใ้นโครงกำร บริษัทจดักำร

จะเปิดเผยใหผู้ล้งทุนทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัท่ีมีกำรเรียกเก็บลดลง โดย

กำรเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวจะกระท ำโดยวิธีกำรท่ีเหมำะสมอนัท ำใหม้ัน่ใจไดว้ำ่ผูล้งทุน

ไดร้บัทรำบขอ้มลูดงักล่ำวอยำ่งทัว่ถึง 

15.5.2.2 กรณีลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้ำ่ยแตกต่ำงไปจำกท่ีระบุไวใ้นโครงกำร 

บริษัทจดักำรสำมำรถขอแกไ้ขโครงกำร โดยใหถื้อว่ำส ำนักงำนเห็นชอบกำรแกไ้ข

โครงกำรในเร่ืองดงักล่ำว 
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(ก) ในกรณีท่ีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือคำ่ใชจ้่ำยเพิ่มขึ้ นไม่เกินกว่ำอตัรำ

รอ้ยละ 5 ของอตัรำขัน้สูงดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวใหผู้ ้

ลงทุนทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 60 วนัก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือ

ค่ำใชจ้่ำยท่ีเพิ่มขึ้ นดงักล่ำว  

(ข) ในกรณีท่ีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือคำ่ใชจ้่ำยเพิ่มขึ้ นเกินกว่ำอตัรำ

รอ้ยละ 5 ของอตัรำขัน้สูงดงักล่ำว บริษัทจดักำรตอ้งไดร้บัมติพิเศษ โดยไม่

จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูตำมขอ้ 15.5.2 วรรคหน่ึง  

 ทั้งน้ี กำรเปล่ียนแปลงตำมขอ้ 15.5.1 วรรคสอง และ 15.5.2.2 บริษัทจดักำร

จะตอ้งแจง้ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนั นับแต่วนั

เปล่ียนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว 

   

16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลคา่ทรพัยส์ินสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่

ถกูตอ้ง : 

16.2 เง่ือนไขพิเศษ: 

 

1. บริษัทจดักำรจะค ำนวณมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตำมหลกัเกณฑ ์

และวธีิกำรท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  

1.1. มลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  

1.2. มลูค่ำหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูคำ่  

1.3. มลูค่ำหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงินปันผล  

 … 

 

ตวัอยา่งการค านวณมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ  

… 

 

1. บริษัทจดักำรจะค ำนวณมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตำมหลกัเกณฑ ์และ

วิธีกำรท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และสมำคมบริษัทจดักำรลงทุน ซ่ึงไดร้บั

ควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด 

(1.1) มลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  

(1.2) มลูค่ำหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูคำ่  

(1.3) มลูค่ำหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดจำ่ยเงินปันผล  

(1.4) มลูค่ำหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม 

… 

ตวัอยา่งการค านวณมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ  

- แกไ้ขโดยเพิ่มหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม – 

 

19. การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวิธีการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ 
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19. กำรขอมติของผูถื้อ

หน่วยลงทุน และวิธีกำร

แกไ้ขโครงกำรจดักำร

กองทุนรวม หรือแกไ้ข

วิธีกำรจดักำร 

บริษัทจดักำรสำมำรถด ำเนินกำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรหรือแกไ้ขวิธีกำรจดักำร

ไดด้ว้ยวิธีกำรดงัต่อไปน้ี  

19.1 ส ำหรบักำรแกไ้ขโครงกำรในกรณีดงัต่อไปน้ี บริษัทจดักำรอำจขอให้

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ใหค้วำมเห็นชอบแทนกำรขอมติผูถื้อหน่วย

ลงทุน ทั้งน้ี ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจก ำหนดเง่ือนไขใหบ้ริษัท

จดักำรปฏบิติัเพื่อประโยชน์ในกำรแกไ้ขโครงกำรก่อนใหค้วำมเห็นชอบ  

… 

กำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรตำมวรรคหน่ึงตอ้งไม่มีผลกระทบอยำ่งมีนัยส ำคญัต่อ

ผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ท ำใหผ้ลตอบแทนและควำมเส่ียงของกองทุนเปล่ียนแปลง

ไปอยำ่งมีนัยส ำคญัหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง 

บริษัทจดักำรสำมำรถด ำเนินกำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรหรือแกไ้ขวิธีกำรจดักำรไดด้ว้ย

วิธีกำรดงัต่อไปน้ี  

19.1 ส ำหรบักำรแกไ้ขโครงกำรในกรณีดงัต่อไปน้ี บริษัทจดักำรอำจขอใหส้ ำนักงำน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ใหค้วำมเห็นชอบแทนกำรขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งน้ี 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจก ำหนดเง่ือนไขใหบ้ริษัทจดักำรปฏบิติัเพื่อ

ประโยชน์ในกำรแกไ้ขโครงกำรก่อนใหค้วำมเห็นชอบ  

…. 

กำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรตำมวรรคหน่ึงตอ้งไม่มีผลกระทบอยำ่งมีนัยส ำคญัต่อผูถื้อ

หน่วยลงทุน รวมถึงไม่ท ำใหผ้ลตอบแทนและควำมเส่ียงของกองทุนเปล่ียนแปลงไป

อยำ่งมีนัยส ำคญัหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง 

ไม่มี เพิ่ม 

19.5 ในกรณีท่ีกองทุนใดมีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน กำรขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน

นอกจำกจะตอ้งปฏบิติัใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบักำรขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนท่ี

ก ำหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั หรือท่ีก ำหนดไวใ้นมำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 ให้

เป็นไปตำมหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัต่อไปน้ีดว้ย  

(1) ในกรณีท่ีเป็นกำรขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิด

ไดร้บัผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนไม่เท่ำกนั ตอ้งไดร้บัมติเสียงขำ้งมำกหรือมติพิเศษ

ของจ ำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  

(2) ในกรณีท่ีเป็นกำรขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ว่ำ

กรณีใด ตอ้งไดร้บัมติเสียงขำ้งมำกหรือมติพิเศษของจ ำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ี

ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  

(3) ในกรณีท่ีเป็นกำรขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึงตอ้ง

ไดร้บัมติเสียงขำ้งมำกหรือมติพิเศษของจ ำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีไดร้บั

ผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

20. ขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ : 
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20. ขอ้ก ำหนดอื่น ๆ : ไม่มี เพิ่ม 

20.7 สิทธิประโยชน์ดำ้นภำษีของผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม  

สิทธิและหน้ำท่ีเกี่ยวกบัภำษีของผูล้งทุนในกองทุนรวมเพื่อกำรออมจะเป็นไปตำม

กฎกระทรวง กฎหมำย ประกำศอธิบดีกรมสรรพำกร และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ถำ้มี) หรือ

กฎหมำยภำษีอำกรอื่นใดท่ีเกี่ยวขอ้งท่ีจะมีขึ้ นในอนำคต  

 

20.8 หน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม  

กำรลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกำรออมผูถื้อหน่วยลงทุนมสิีทธิไดร้บัสิทธิประโยชน์ทำง

ภำษีเมื่อผูถื้อหน่วยลงทุนไดด้ ำเนินกำรตำมเง่ือนไขท่ีกฎหมำยภำษีอำกรก ำหนดไว้

ครบถว้นแลว้ ดงัน้ัน ผูถื้อหน่วยลงทุนจึงมีหน้ำท่ีดงัต่อไปน้ี  

20.8.1 ศึกษำกฎหมำยภำษีอำกรท่ีเกี่ยวขอ้ง และหนังสือช้ีชวนเสนอขำยหน่วยลงทุน

ใหช้ดัเจนก่อนตดัสินใจลงทุน  

20.8.2 ตรวจสอบกำรลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกำรออมของตนเองใหเ้ป็นไปตำม

เง่ือนไขท่ีก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร  

20.8.3 แสดงขอ้มลูกำรลงทุนต่อกรมสรรพำกร และด ำเนินกำรเสียภำษีในกรณีท่ีมี

กำรขำยคืนหน่วยลงทุน หรือมีกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมเง่ือนไขในกำรไดร้บัสิทธิ

ประโยชน์ทำงภำษีท่ีก ำหนดไวใ้นกฎหมำยภำษีอำกร  

 

20.9 กำรบนัทึกบญัชีเงินลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม และกำรหกัเงิน

ลงทุนเมื่อมีกำรขำยคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม  

บริษัทจดักำรจะบนัทึกบญัชีเงินลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรำยแยกรำยกำรตำม

วนัท่ีลงทุน และเมื่อผูถื้อหน่วยลงทุนขำยคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจำกกองทุน 

บริษัทจดักำรจะค ำนวณตน้ทุนและผลประโยชน์และหกัเงินลงทุนแต่ละรำยกำรตำม

วิธีกำร "เขำ้ก่อน ออกก่อน" (First In, First Out : FIFO) โดยจะเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์

ท่ีสมำคมบริษัทจดักำรลงทุนก ำหนด  
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ทั้งน้ี วนัท่ีลงทุนหมำยถึงวนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกำรออมแต่ละ

รำยกำรและกรณีท่ีเป็นกองทุนปลำยทำงซ่ึงรบัโอนกำรลงทุนจำกกองทุนรวมเพื่อกำร

ออมอื่นใหห้มำยถึงวนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกำรออมตน้ทำงท่ีโอน

มำแต่ละรำยกำรตำมขอ้มลูท่ีไดร้บัจำกบริษัทจดักำรท่ีรบัผิดชอบจดักำรกองทุนตน้ทำง 

หำกเป็นกรณีท่ีเป็นกองทุนปลำยทำงซ่ึงรบัโอนกำรลงทุนจำกกองทุนรวมอื่นท่ีไม่ใช่

กองทุนรวมเพื่อกำรออมใหห้มำยถึงวนัท่ีบริษัทจดักำรท ำรำยกำรขำยหน่วยลงทุนซ่ึง

ไดร้บักำรจดัสรรน้ัน  

 

20.10 หนังสือรบัรองกำรซ้ือและขำยคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม เพื่อใชสิ้ทธิ

ประโยชน์ดำ้นภำษีของผูถื้อหน่วยลงทุน  

บริษัทจดักำรจะจดัท ำหนังสือรบัรองกำรซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกำรออม 

โดยมีรำยกำรอยำ่งน้อยตำมแบบท่ีสมำคมประกำศก ำหนดโดยไดร้บัควำมเห็นชอบ

จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และจดัส่งหนังสือดงักล่ำวใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน

เมื่อมีรำยกำรซ้ือหรือขำยคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปีภำยในเดือนมีนำคมของปีถดัไป  

 

20.11 หนังสือรบัรองกำรโอนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม  

บริษัทจดักำรจะจดัท ำหนังสือรบัรองกำรโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกำรออมท่ี

ผูถื้อหน่วยลงทุนขำยคืนเพื่อไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อกำรออมอื่นโดยมี

รำยกำรอยำ่งน้อยตำมแบบท่ีสมำคมบริษัทจดักำรลงทุนประกำศก ำหนดโดยไดร้บั

ควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และจดัส่งหนังสือดงักล่ำวพรอ้ม

กำรช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่กองทุนรวมเพื่อกำรออมท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน

ประสงคจ์ะซ้ือหน่วยลงทุน หรือบริษัทจดักำรท่ีรบัผิดชอบด ำเนินกำรกองทุนรวมเพื่อ

กำรออมดงักล่ำวตำมท่ีระบุไวใ้นค ำขอสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนภำยใน 5 วนัท ำกำรนับ

แต่วนัท่ีบริษัทจดักำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดร้บัค ำสัง่
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สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีสมบรูณแ์ลว้ เพื่อเป็นขอ้มลูในกำรจดัท ำทะเบียนผูถื้อหน่วย

ลงทุนต่อเน่ือง และเพื่อใหเ้ก็บไวเ้ป็นหลกัฐำนพรอ้มท่ีจะใหเ้จำ้พนักงำนประเมินของ

กรมสรรพำกรตรวจสอบได ้

การแกไ้ขสว่นขอ้ผกูพนั 

1. บริษัทจดักำร 1. สิทธิ หน้ำท่ี และควำมรบัผิดชอบของบริษัทจดักำร 

….. 

1.2. หน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของบริษัทจดักำร  

บริษัทจดักำรมีหนำ้ท่ีและควำมรบัผิดชอบดงัน้ี 

..... 

(4) กำรขำยและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนและงำนทะเบียนหน่วยลงทุน 

..... 

(ฎ) ขอควำมเห็นชอบจำกผูดู้แลผลประโยชน์ในกรณีท่ีจะด ำเนินกำรตำมขอ้ 

“กำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” 

หรือขอ้ “กำรช ำระค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น

แทนเงิน” 

….. 

1. สิทธิ หน้ำท่ี และควำมรบัผิดชอบของบริษัทจดักำร 

….. 

1.2. หน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของบริษัทจดักำร  

บริษัทจดักำรมีหนำ้ท่ีและควำมรบัผิดชอบดงัน้ี 

..... 

(4) กำรขำยและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนและงำนทะเบียนหน่วยลงทุน 

..... 

(ฎ) ขอควำมเห็นชอบจำกผูดู้แลผลประโยชน์ในกรณีท่ีจะด ำเนินกำรตำมขอ้ “กำร

เล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” 

….. 

2. ผูดู้แลผลประโยชน์ ..... 

2.2. หน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ 

(1) หน้ำท่ีโดยทัว่ไป 

….. 

(ญ) ใหค้วำมเห็นชอบในกรณีท่ีบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมหวัขอ้ "กำร

เล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" หรือ

ขอ้ "กำรช ำระคำ่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน" 

"กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วย

ลงทุน" หรือ "กำรรบัช ำระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่น" 

..... 

2.2. หน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ 

(1) หน้ำท่ีโดยทัว่ไป 

….. 

(ญ) ใหค้วำมเห็นชอบในกรณีท่ีบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมหวัขอ้ "กำรเล่ือน

ก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" หรือ "กำรไม่ขำย

หรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน" หรือ "กำรรบั

ช ำระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่น" 

..... 
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..... 

13.1. สิทธิในกำรขำยคืน

หน่วยลงทุน : 

บริษัทจดักำรมีขอ้ผูกพนัท่ีจะตอ้งรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจำกผูถื้อหน่วยลงทุน เมื่อ

ผูถื้อหน่วยลงทุนน ำหน่วยลงทุนมำขำยคืนแก่บริษัทจดักำร หรือผ่ำนผูส้นับสนุน

กำรขำยหรือรบัซื้ อคืน ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถน ำหน่วยลงทุนมำขำยคืนไดทุ้ก

วนัท ำกำรรบัซื้ อคืนตำมรำคำรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนซ่ึงค ำนวณตำมหวัขอ้ 

"วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมลูค่ำทรพัยสิ์น

สุทธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุน" 

และไดร้บักำรรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ยกเวน้ กรณีท่ีบริษัทจดักำร

ด ำเนินกำรตำมท่ีก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ "กำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืน

หน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" หรือ "กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนตำมค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน"  

ผูถื้อหน่วยลงทุนอำจไดร้บัช ำระค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย ์หรือ

ทรพัยสิ์นอื่นแทนเงินได ้ในกรณีท่ีกองทุนไม่สำมำรถช ำระเงินค่ำรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้ำมท่ีก ำหนดไวภ้ำยใตห้วัขอ้ "กำรช ำระคำ่รบัซื้ อ

คืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน" 

บริษัทจดักำรมีขอ้ผูกพนัท่ีจะตอ้งรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจำกผูถื้อหน่วยลงทุน เมื่อผูถื้อ

หน่วยลงทุนน ำหน่วยลงทุนมำขำยคืนแก่บริษัทจดักำร หรือผ่ำนผูส้นับสนุนกำรขำย

หรือรบัซื้ อคืน ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถน ำหน่วยลงทุนมำขำยคืนไดทุ้กวนัท ำกำรรบัซื้ อ

คืนตำมรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนซ่ึงค ำนวณตำมหวัขอ้ "วธีิกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำ

ในกำรค ำนวณและกำรประกำศมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคำ่หน่วยลงทุน รำคำขำย

หน่วยลงทุนและรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน" และไดร้บักำรรบัรองโดยผูดู้แล

ผลประโยชน์แลว้ ยกเวน้ กรณีท่ีบริษัทจดักำรด ำเนินกำรตำมท่ีก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ 

"กำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" หรือ 

"กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน"  

อยำ่งไรก็ตำม กำรขำยคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออมเพื่อใหไ้ดร้บัสิทธิประโยชน์ทำง

ภำษีน้ัน ผูถื้อหน่วยลงทุนมีภำระผูกพนัท่ีจะตอ้งปฏบิติัตำมเง่ือนไขและวิธีกำรท่ีก ำหนด

ไวใ้นกฎหมำยภำษีอำกร ในกรณีท่ีกำรขำยคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนไม่

เป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไวใ้นกฎหมำยภำษีอำกร ผูถื้อหน่วยลงทุนมีหน้ำท่ีตอ้งเสีย

ภำษีเพิ่มเติมตำมท่ีก ำหนดไวใ้นกฎหมำยภำษีอำกรดว้ย 

 ผูถื้อหน่วยลงทุนอำจไดร้บัช ำระค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์น

อื่นแทนเงินได ้ในกรณีท่ีกองทุนไม่สำมำรถช ำระเงินค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุนไดต้ำมท่ีก ำหนดไวภ้ำยใตห้วัขอ้ "กำรช ำระคำ่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดว้ย

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่แทนเงิน" 

13.3. สิทธิในกำรโอน

หน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

13.3.1 กำรโอนใหบิ้ดำ มำรดำ บุตร และคู่สมรสของผูถื้อหน่วยลงทุน  

13.3.2 กำรโอนทำงมรดกหรือทำงพินัยกรรมใหแ้ก่ทำยำทหรือผูร้บัประโยชน์

ตำมพินัยกรรม  

13.3.3 กำรโอนตำมค ำสัง่ศำล  

13.3.4 กำรโอนอนัเน่ืองมำจำกกำรบงัคบัจ ำน ำหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูคำ่และชนิดจำ่ยเงินปันผลสำมำรถโอนหน่วยลงทุนไดใ้น

กรณีดงัต่อไปน้ี  

13.3.1. กำรโอนใหบิ้ดำ มำรดำ บุตร และคูส่มรสของผูถื้อหน่วยลงทุน  

13.3.2. กำรโอนทำงมรดกหรือทำงพินัยกรรมใหแ้ก่ทำยำทหรือผูร้บัประโยชน์ตำม

พินัยกรรม  

13.3.3. กำรโอนตำมค ำสัง่ศำล  
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13.3.5 กำรโอนในกรณีพิเศษอืน่ๆ ซ่ึงบริษัทจดักำรเห็นสมควรอนุมติัใหโ้อนได ้

เช่น กรณีกำรแกไ้ขหนังสือสมุดบญัชีแสดงสิทธิท่ีเกิดขึ้ นโดยผิดพลำดจำกระบบ

กำรซ้ือขำย เป็นตน้  

นำยทะเบียนจะไมร่บัจดทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุนนอกเหนือจำกกรณีท่ีระบุ

ขำ้งตน้  

วิธีกำรขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมำยืน่ค ำขอโอนหน่วย

ลงทุนดว้ยตนเองท่ีนำยทะเบียนพรอ้มเอกสำรหลกัฐำนแสดงเหตุในกำรโอน

ตำมขอ้ 13.3.1 ส ำหรบักำรโอนหน่วยลงทุนตำมขอ้ 13.3.2 ขอ้ 13.3.3 หรือ

ขอ้ 13.3.4 ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมำติดต่อ นำยทะเบียนดว้ยตนเอง

พรอ้มแสดงเอกสำรหลกัฐำนกำรรบัโอนตำมกฎหมำย  

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐำนะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อ

นำยทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บัโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 

ซ่ึงนำยทะเบียนจะท ำกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอนภำยใน 30 

วนันับแต่วนัรบัค ำขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้บัโอนมีหนำ้ท่ีจะตอ้งมำรบัสมุด

บญัชีแสดงสิทธิตำมก ำหนดเวลำท่ีนำยทะเบียนนัดหมำย   

ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนสำมำรถน ำหน่วยลงทุนไปจ ำน ำไดต้ำมกฎหมำย 

แต่ทั้งน้ีนำยทะเบียนจะรบัจดทะเบียนกำรจ ำน ำใหแ้ก่ผูร้บัจ ำน ำท่ีเป็นสถำบนั

กำรเงินเท่ำน้ัน 

13.3.4. กำรโอนอนัเน่ืองมำจำกกำรบงัคบัจ ำน ำหน่วยลงทุน  

13.3.5. กำรโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซ่ึงบริษัทจดักำรเห็นสมควรอนุมติัใหโ้อนได ้เช่น 

กรณีกำรแกไ้ขหนังสือสมุดบญัชีแสดงสิทธิท่ีเกิดขึ้ นโดยผิดพลำดจำกระบบกำรซ้ือขำย 

เป็นตน้  

นำยทะเบียนจะไม่รบัจดทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุนนอกเหนือจำกกรณีท่ีระบุขำ้งตน้ 

วิธีกำรขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมำยืน่ค ำขอโอนหน่วยลงทุนดว้ย

ตนเองท่ีนำยทะเบียนพรอ้มเอกสำรหลกัฐำนแสดงเหตุในกำรโอนตำมขอ้ 13.3.1 

ส ำหรบักำรโอนหน่วยลงทุนตำมขอ้ 13.3.2 ขอ้ 13.3.3 หรือขอ้ 13.3.4 ผูร้บัโอน

หน่วยลงทุนจะตอ้งมำติดต่อ นำยทะเบียนดว้ยตนเองพรอ้มแสดงเอกสำรหลกัฐำนกำร

รบัโอนตำมกฎหมำย  

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐำนะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนำย

ทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บัโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนำย

ทะเบียนจะท ำกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอนภำยใน 30 วนันับแต่วนั

รบัค ำขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้บัโอนมีหนำ้ท่ีจะตอ้งมำรบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิตำม

ก ำหนดเวลำท่ีนำยทะเบียนนัดหมำย  

 

13.4. ขอ้จ ำกดักำรโอน

หน่วยลงทุน : 

บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในกำรปฏเิสธกำร

ลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่วำ่ทอดใดๆ หำกกำรโอนหน่วยลงทุนดงักล่ำว จะ

ท ำใหบ้ริษัทจดักำรไม่สำมำรถปฏบิติัหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบั Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) ได ้ทั้งน้ี ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบั FATCA เป็นไปตำมท่ี

ก ำหนดไวใ้นขอ้ 20 ในโครงกำรจดักำรกองทุน 

บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในกำรปฏเิสธกำรลงทะเบียน

โอนหน่วยลงทุนไม่วำ่ทอดใดๆ หำกกำรโอนหน่วยลงทุนดงักล่ำว จะท ำใหบ้ริษัท

จดักำรไม่สำมำรถปฏบิติัหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบั Foreign Account Tax Compliance Act 

(FATCA) ได ้ทั้งน้ี ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบั FATCA เป็นไปตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 20 ใน

โครงกำรจดักำรกองทุน 



ตารางเปรียบเทียบการแกไ้ขโครงการกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุน้ทุน 

30 

 

หวัขอ้ เดิม ใหม ่

ส ำหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม จะไม่สำมำรถน ำหน่วยลงทุนของกองทุนไป

จ ำหน่ำย จ่ำย โอน จ ำน ำ หรือน ำไปเป็นประกนัได ้

13.7. สิทธิประโยชน์อืน่ ๆ 

: 

สิทธิในกำรจ ำน ำหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนสำมำรถน ำหน่วยลงทุนไปจ ำน ำไดต้ำมกฎหมำย 

ทั้งน้ี นำยทะเบียนจะรบัจดทะเบียนกำรจ ำน ำใหแ้ก่ผูร้บัจ ำน ำท่ีเป็นสถำบนั

กำรเงินเท่ำน้ัน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูคำ่และชนิดจำ่ยเงินปันผลสำมำรถน ำหน่วยลงทุนไป

จ ำน ำไดต้ำมกฎหมำย ทั้งน้ี นำยทะเบียนจะรบัจดทะเบียนกำรจ ำน ำใหแ้ก่ผูร้บัจ ำน ำท่ี

เป็นสถำบนักำรเงินเท่ำน้ัน 

อยำ่งไรก็ตำม ผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม จะไม่สำมำรถน ำหน่วยลงทุนของ

กองทุนไปจ ำหน่ำย จำ่ย โอน จ ำน ำ หรือน ำไปเป็นประกนัได ้

14.2. เง่ือนไขในกำรออก

เอกสำรแสดงสิทธิในหน่วย

ลงทุนและระยะเวลำกำรส่ง

มอบ : 

… 

ส ำหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเปิดบญัชีของกองทุนน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน

ตั้งแต่ 2 คนขึ้ นไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกนั บริษทัจดักำรจะจด

แจง้ช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเหล่ำน้ันเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผูถื้อ

หน่วยลงทุนและจะตอ้งลงลำยมือช่ือร่วมกนัในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ เพื่อสัง่ซ้ือ

หรือขำยคืนหน่วยลงทุน และมีฐำนะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั้งเป็นผูไ้ดร้บั

เงินท่ีไดจ้ำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุน 

… 

… 

ส ำหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่ำและชนิดจ่ำยเงินปันผล ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วย

ลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้ นไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกนั 

บริษัทจดักำรจะจดแจง้ช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเหล่ำน้ันเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนร่วมกนัใน

ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและจะตอ้งลงลำยมือช่ือร่วมกนัในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ เพื่อ

สัง่ซ้ือหรือขำยคืนหน่วยลงทุน และมีฐำนะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั้งเป็นผูไ้ดร้บัเงิน

ท่ีไดจ้ำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุน 

22.1 เง่ือนไขในกำรเลิก

กองทุน : 

1. หำกปรำกฏว่ำกองทุนเปิดใดมีมลูค่ำหน่วยลงทุนหรือมีผูถื้อหน่วยลงทุนเป็น

จ ำนวนดงัน้ี  

(1.1) จ ำนวนผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่ำ 35 รำยในวนัท ำกำรใด  

(1.2) มลูค่ำหน่วยลงทุนท่ีขำยไดแ้ลว้ทั้งหมดโดยค ำนวณตำมมลูค่ำท่ีตรำไว้

ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่ำ 100 ลำ้นบำทในวนัท ำกำรใดและบริษัท

จดักำรประสงคจ์ะเลิกกองทุนเปิดน้ัน  

2. เมื่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สัง่ใหบ้ริษัทจดักำรเลิกกองทุนเปิด ใน

กรณีท่ีบริษัทจดักำรกระท ำกำรหรืองดเวน้กระท ำกำรจนก่อใหเ้กิดควำม

เสียหำยแก่กองทุนรวมหุน้ระยะยำวหรือไม่ปฏบิติัหน้ำท่ีของตน 

22.1.1 บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเลิกโครงกำรตำมขอ้ 22.2 เมื่อปรำกฏกรณี

ดงัต่อไปน้ี 

(1) หำกปรำกฏว่ำกองทุนเปิดใดมีมลูค่ำหน่วยลงทุนหรือมีผูถื้อหน่วยลงทุนเป็น

จ ำนวนดงัน้ี  

(1.1) จ ำนวนผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่ำ 35 รำยในวนัท ำกำรใด   

 (1.2) มลูค่ำหน่วยลงทุนท่ีขำยไดแ้ลว้ทั้งหมดโดยค ำนวณตำมมลูค่ำท่ีตรำไวข้อง

หน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกวำ่ 100 ลำ้นบำทในวนัท ำกำรใดและบริษัทจดักำร

ประสงคจ์ะเลิกกองทุนเปิดน้ัน   
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3. เมื่อไดร้บัควำมเห็นชอบตำมมติเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหน่วยลงทุนรวมกนั

เกินก่ึงหน่ึงของจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงกำรจดักำร 

4. ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะเพิกถอนกำรอนุมติัใหจ้ดัตั้งและจดักำร

กองทุนรวม ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัวำ่อำจมีกำรจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผู ้

ลงทุนทัว่ไปเพื่อกำรแสวงหำประโยชน์จำกกำรลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

ใดเป็นกำรเฉพำะ หรือเพื่อเป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรจดักำรทรพัยสิ์นหรือ

ธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ได้

ด ำเนินกำรแจง้บริษัทจดักำรจะหรือบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งท ำกำรช้ีแจง แสดงเหตุผล 

ขอ้เท็จจริง และหลกัฐำน ซ่ึงในกรณีท่ีไม่มีกำรช้ีแจง หรือช้ีแจงแลว้แต่ไม่อำจ

พิสูจน์หรือท ำใหเ้ช่ือไดว้ำ่กำรจดัตั้งกองทุนรวมเป็นกำรจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผู ้

ลงทุนทัว่ไปอยำ่งแทจ้ริง และส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สัง่บริษัทจดักำร

จะท ำกำรแกไ้ข หรือด ำเนินกำรใด ๆ และบริษัทจดักำรไมส่ำมำรถด ำเนินกำร

ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สัง่ได ้หรือด ำเนินกำรแลว้แต่ไม่สำมำรถ

ท ำใหก้องทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปอยำ่งแทจ้ริง 

(2) เมื่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สัง่ใหบ้ริษัทจดักำรเลิกกองทุนเปิด ในกรณีท่ี

บริษัทจดักำรกระท ำกำรหรืองดเวน้กระท ำกำรจนก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่กองทุน

หรือไม่ปฏบิติัหน้ำท่ีของตน  

(3) เมื่อไดร้บัควำมเห็นชอบตำมมติเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึง

หน่ึงของจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงกำรจดักำร  

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

รวม ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัว่ำอำจมีกำรจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปเพื่อ

กำรแสวงหำประโยชน์จำกกำรลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นกำรเฉพำะ หรือ

เพื่อเป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรจดักำรทรพัยสิ์นหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด 

และส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ไดด้ ำเนินกำรแจง้บริษัทจดักำรจะหรือบุคคลท่ี

เกี่ยวขอ้งท ำกำรช้ีแจง แสดงเหตุผล ขอ้เท็จจริง และหลกัฐำน ซ่ึงในกรณีท่ีไม่มีกำร

ช้ีแจง หรือช้ีแจงแลว้แต่ไม่อำจพสิูจน์หรือท ำใหเ้ช่ือไดว้่ำกำรจดัตั้งกองทุนรวมเป็นกำร

จดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปอยำ่งแทจ้ริง และส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

สัง่บริษัทจดักำรจะท ำกำรแกไ้ข หรือด ำเนินกำรใด ๆ และบริษัทจดักำรไม่สำมำรถ

ด ำเนินกำรตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สัง่ได ้หรือด ำเนินกำรแลว้แต่ไม่

สำมำรถท ำใหก้องทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปอยำ่งแทจ้ริง 

 

22.1.2 บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเลิกหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออมตำมขอ้ 22.2 

เมื่อเกิดเหตุดงัต่อไปน้ี และบริษทัจดักำรประสงคจ์ะเลิกชนิดหน่วยลงทุนน้ัน 

(1) คณะรฐัมนตรีหรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวขอ้งยกเลิกกำรใหสิ้ทธิประโยชน์ทำงภำษี

ส ำหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม หรือ 

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนของชนิดเพื่อกำรออมท่ีเหลืออยูท่ั้งหมดมีกำรลงทุนครบเง่ือนไข

ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
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22.2. กำรด ำเนินกำรของ

บริษัทจดักำร เมื่อเลิก

กองทุนรวม 

เวน้แต่กฎหมำย ก.ล.ต. จะก ำหนดเป็นอยำ่งอื่น  

 บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ีเพื่อเลิกกองทุนเปิดดงักล่ำว  

(ก) ยุติกำรรบัค ำสัง่ซ้ือและค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วนัท ำกำรท่ีปรำกฏ

เหตุตำมขอ้ 22.1 (1)(1.1) หรือ ขอ้ 22.1 (1)(1.2)   

 (ข) แจง้ใหผู้ท่ี้เกี่ยวขอ้งทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัท ำกำรท่ีปรำกฏ

เหตุ โดยวิธีกำรดงัน้ี  

(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนทรำบโดยทำง

ไปรษณียล์งทะเบียน  

(2) แจง้เป็นหนังสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์  

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

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  

 (ค) จ ำหน่ำยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุนเปิดดงักล่ำว

ภำยใน 5 วนัท ำกำรนับแต่วนัท ำกำรท่ีปรำกฏเหตุตำมขอ้ 22.1 (1)(1.1) 

หรือ ขอ้ 22.1 (1)(1.2)  เพื่อรวบรวมเงินเท่ำท่ีสำมำรถกระท ำไดเ้พื่อช ำระคำ่

ขำยคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั  

(ง) ช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนตำมสดัส่วนจ ำนวนเงินท่ีรวบรวมไดต้ำม (ค) 

ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนภำยใน 10 วนัท ำกำรนับแต่วนัท ำกำรท่ีปรำกฏเหตุตำมขอ้ 

22.1 (1)(1.1) หรือ ขอ้ 22.1 (1)(1.2) และเมื่อไดด้ ำเนินกำรช ำระคำ่ขำย

คืนหน่วยลงทุนแลว้จะถือวำ่เป็นกำรเลิกกองทุนเปิดน้ัน  

 เมื่อไดด้ ำเนินกำรตำมวรรคหน่ึงแลว้ หำกมีหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นคง

เหลืออยูจ่ำกกำรด ำเนินกำรตำม (ค) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมประกำศ

คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์ำ่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 

และวธีิกำรช ำระบญัชีของกองทุนรวม 

… 

เวน้แต่กฎหมำย ก.ล.ต. จะก ำหนดเป็นอยำ่งอื่น  

22.2.1 ในกรณีท่ีเกิดเหตุตำมขอ้ 22.1.1 (1) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี 

เพื่อเลิกกองทุนเปิดดงักล่ำว 

(1) ยุติกำรรบัค ำสัง่ซ้ือและค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วนัท ำกำรทีเกิดเหตุตำมขอ้ 

22.1.1 (1)    

(2) แจง้ใหผู้ท่ี้เกี่ยวขอ้งทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัท ำกำรท่ีเกิดเหตุ โดย

วิธีกำรดงัน้ี  

(2.1) แจง้ผูถื้อหน่วยท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยโดยช่องทำงใด ๆ ท่ีมีหลกัฐำนวำ่

สำมำรถติดต่อผูถื้อหน่วยได ้ 

(2.2) แจง้เป็นหนังสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์  

(2.3) แจง้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ผ่ำนระบบท่ีจดัไวบ้นเว็บไซตข์องส ำนักงำน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต.  

โดยส ำหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม ขอ้มลูท่ีแจง้ดงักล่ำวตอ้งมีสำระส ำคญัอยำ่ง

น้อยดงัน้ี  

(ก) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรโอนยำ้ยกำรลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนไป

ยงักองทุนรวมเพื่อกำรออมอืน่ภำยใตก้ำรจดักำรของบริษัทจดักำรท่ีมีระดบัควำมเส่ียง

ใกลเ้คียงหรือต ำ่กวำ่กองทุนเดิมตำมดุลยพินิจของบริษัทจดักำร ทั้งน้ี เป็นไปตำม

ขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวขอ้ง โดยจะไม่เก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหรือรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนจำกผูถื้อหน่วยลงทุน  

(ข) ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะโอนยำ้ยกำรลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อกำร

ออมอื่นอีกทอดหน่ึง ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถแจง้ต่อบริษัทจดักำรเพื่อโอนยำ้ยกำร

ลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อกำรออมอื่นท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนก ำหนด และผูถื้อหน่วยลงทุน

จะไดร้บัยกเวน้คำ่ธรรมเนียมกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเมื่อเป็นไปตำมเง่ือนไข

โดยครบถว้นดงัน้ี  
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1. เป็นกำรโอนยำ้ยตำมค ำสัง่ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกโดยโอนยำ้ยไปยงั

กองทุนรวมเพื่อกำรออมอื่นท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรจดักำรของบริษัทจดักำรเดียวกนั  

2. เป็นกำรโอนยำ้ยกำรลงทุนภำยในระยะเวลำท่ีบริษัทจดักำรก ำหนด ทั้งน้ี ในกำร

ก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำวบริษทัจดักำรตอ้งค ำนึงถึงระยะเวลำท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะ

สำมำรถด ำเนินกำรเพื่อแจง้โอนยำ้ยกำรลงทุนไดอ้ยำ่งเหมำะสม  

(3) จ ำหน่ำยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุนเปิดดงักล่ำวภำยใน 5 วนั

ท ำกำรนับแต่วนัท ำกำรท่ีเกดิเหตุตำมขอ้ 22.1.1 (1) เพื่อรวบรวมเงินเท่ำท่ีสำมำรถ

กระท ำไดเ้พื่อช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั  

(4) ส ำหรบัชนิดสะสมมลูคำ่และชนิดจำ่ยเงินปันผล บริษัทจดักำรจะช ำระคำ่ขำยคืน

หน่วยลงทุนตำมสดัส่วนจ ำนวนเงินท่ีรวบรวมไดต้ำม (3) ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนภำยใน 

10 วนัท ำกำรนับแต่วนัท ำกำรท่ีเกิดเหตุตำมขอ้ 22.1.1 (1) และส ำหรบัชนิดเพื่อกำร

ออม บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรโอนยำ้ยกำรลงทุนตำมแนวทำงท่ีก ำหนดไวใ้น

โครงกำรโดยไม่ชกัชำ้ ทั้งน้ี เมื่อไดด้ ำเนินกำรแลว้จะถือว่ำเป็นกำรเลิกกองทุนเปิดน้ัน 

 

เมื่อไดด้ ำเนินกำรตำมขำ้งตน้แลว้ หำกมีหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นคงเหลืออยูจ่ำกกำร

ด ำเนินกำรตำม (3) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิกำรช ำระบญัชีของ

กองทุนรวม 

 

22.2.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุตำมขอ้ 22.1.2 บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี เพื่อ

เลิกหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม 

(1) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยทรำบล่วงหน้ำอยำ่งน้อย 3 วนัท ำ

กำรก่อนวนัเลิกชนิดหน่วยลงทุนเพื่อกำรออม  ทำงช่องทำงใด ๆ ท่ีมีหลกัฐำนวำ่

สำมำรถติดต่อผูถื้อหน่วยได ้
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(2) แจง้เป็นหนังสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์และส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 

15 วนันับแต่วนัท่ีเลิกชนิดหน่วยลงทุนเพื่อกำรออม 

(3) ในกรณีท่ีเกิดเหตุตำมขอ้ 22.1.2 (1) และผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยูย่งัลงทุนไม่

ครบเง่ือนไขตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

(3.1) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรโอนยำ้ยกำรลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนไปยงักองทุน

รวมเพื่อกำรออมอื่นภำยใตก้ำรจดักำรของบริษัทจดักำรท่ีมีนโยบำยและระดบัควำม

เส่ียงใกลเ้คียงกองทุนเดิม อยำ่งไรก็ตำม ในกรณีท่ีไม่สำมำรถหำกองทุนท่ีมีนโยบำย

และระดบัควำมเส่ียงใกลเ้คียงกองทุนเดิมได ้บริษัทจดักำรจะโอนยำ้ยกำรลงทุน

ดงักล่ำวไปยงักองทุนรวมเพื่อกำรออมอื่นภำยใตก้ำรจดักำรของบริษัทจดักำรท่ีมรีะดบั

ควำมเส่ียงใกลเ้คียงกนัหรือต ำ่กว่ำกองทุนเดิมตำมดุลยพินิจของบริษัทจดักำร ทั้งน้ี 

เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวขอ้ง โดยจะไม่เก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำย

หรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจำกผูถื้อหน่วยลงทุน  

(3.2) ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะโอนยำ้ยกำรลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อ

กำรออมอื่นอีกทอดหน่ึง ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถแจง้ต่อบริษัทจดักำรเพื่อโอนยำ้ย

กำรลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อกำรออมอื่นท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนก ำหนด และผูถื้อหน่วย

ลงทุนจะไดร้บัยกเวน้คำ่ธรรมเนียมกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเมื่อเป็นไปตำม

เง่ือนไขโดยครบถว้นดงัน้ี  

1. เป็นกำรโอนยำ้ยตำมค ำสัง่ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกโดยโอนยำ้ยไปยงั

กองทุนรวมเพื่อกำรออมอื่นท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรจดักำรของบริษัทจดักำรเดียวกนั  

2. เป็นกำรโอนยำ้ยกำรลงทุนภำยในระยะเวลำท่ีบริษัทจดักำรก ำหนด ทั้งน้ี ในกำร

ก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำวบริษทัจดักำรตอ้งค ำนึงถึงระยะเวลำท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะ

สำมำรถด ำเนินกำรเพื่อแจง้โอนยำ้ยกำรลงทุนไดอ้ยำ่งเหมำะสม  

(4) กรณีเกิดเหตุกำรณต์ำมขอ้ 22.1.2(2)  

(4.1) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรโอนยำ้ยกำรลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนไปยงัชนิด

หน่วยลงทุนอื่นในกองทุนเดียวกนั หำกไม่สำมำรถโอนยำ้ยไปยงัชนิดหน่วยลงทุนอื่นใน
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กองทุนเดียวกนัได ้บริษัทจดักำรจะโอนยำ้ยกำรลงทุนไปยงักองทุนอื่นท่ีอยูภ่ำยใตก้ำร

จดักำรของบริษัทจดักำรท่ีมีนโยบำยและระดบัควำมเส่ียงใกลเ้คียงกนั อยำ่งไรก็ตำม 

ในกรณีท่ีไม่สำมำรถหำกองทุนอื่นท่ีมีนโยบำยและระดบัควำมเส่ียงใกลเ้คียงกอง

ทุนเดิมได ้บริษัทจดักำรจะโอนยำ้ยกำรลงทุนดงักล่ำวไปยงักองทุนอื่นภำยใตก้ำร

จดักำรของบริษัทจดักำรท่ีมรีะดบัควำมเส่ียงใกลเ้คียงกนัหรือต ำ่กว่ำกองทุนเดิมตำม

ดุลยพินิจของบริษัทจดักำร ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยไม่เก็บ

ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจำกผูถื้อหน่วยลงทุน  

(4.2) ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะโอนยำ้ยกำรลงทุนไปยงักองทุนอื่นอีกทอด

หน่ึง ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถแจง้ต่อบริษัทจดักำรเพื่อโอนยำ้ยกำรลงทุนไปยงักองทุน

อื่นท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนก ำหนด และผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัยกเวน้ค่ำธรรมเนียมกำร

ขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเมื่อเป็นไปตำมเง่ือนไขโดยครบถว้นดงัน้ี  

1. เป็นกำรโอนยำ้ยตำมค ำสัง่ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกโดยโอนยำ้ยไปยงั

กองทุนอื่นท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรจดักำรของบริษัทจดักำรเดียวกนั  

2. เป็นกำรโอนยำ้ยกำรลงทุนภำยในระยะเวลำท่ีบริษัทจดักำรก ำหนด ทั้งน้ี ในกำร

ก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำวบริษทัจดักำรตอ้งค ำนึงถึงระยะเวลำท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะ

สำมำรถด ำเนินกำรเพื่อแจง้โอนยำ้ยกำรลงทุนไดอ้ยำ่งเหมำะสม  

… 

 


