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รายละเอียดโครงการจดัการ 

ค ำจ ำกดัควำม / นิยำม ... ตดัออก 

วตัถุประสงคข์องโครงกำร (1) กองทุนมีวตัถุประสงคท่ี์จะตอบสนองผูล้งทุนสถำบนัและผูล้งทุนทัว่ไปท่ี

มุ่งหวงัจะลงทุนในตรำสำรหน้ีเพื่อใหไ้ดร้บัผลตอบแทนก่อนหกัค่ำธรรมเนียม

และค่ำใชจ้ำ่ยในอตัรำเทียบเคียงกบัผลตอบแทนของดชันีอำ้งอิง 

(2) ในกำรสรำ้งผลตอบแทนใหใ้กลเ้คียงกบัดชันีอำ้งอิง กองทุนจะลงทุนโดยใช้

กลยุทธก์ำรบริหำรกองทุนเชิงรบั (passive management strategy) โดยจะ

ลงทุนส่วนใหญ่ในตรำสำรหน้ีสกุลเงินบำทดงัต่อไปน้ี 

(ก) ตรำสำรหน้ีท่ีออกโดยรฐับำลไทย หรือ 

(ข) ตรำสำรหน้ีท่ีออกโดยรฐัวสิำหกิจ หรือองคก์รของรฐับำลไทย หรือองคก์รท่ี

จดัตั้งโดยรฐับำลไทย หรือหน่วยงำนรำชกำรอสิระ หรือส่วนรำชกำร หรือ

องคก์รกึ่งรฐั (Quasi Thai Government) โดยตรำสำรดงักล่ำวตอ้งมีรฐับำลไทย

ค ้ำประกนัทั้งจ ำนวนหรือไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถืออยำ่งน้อยในระดบั 

Investment Grade จำก Fitch Ratings หรือ Standard & Poor's หรือ Moody's 

Investors Service หรือ 

(ค) ตรำสำรหน้ีท่ีออกโดยรฐับำลของสมำชิก EMEAP หรือ 

... 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 

วตัถปุระสงคข์องโครงการ : 

(1) กองทุนมีวตัถุประสงคท่ี์จะตอบสนองผูล้งทุนสถำบนัและผูล้งทุนทัว่ไปท่ีมุ่งหวงัจะ

ลงทุนในตรำสำรหน้ีเพื่อใหไ้ดร้บัผลตอบแทนก่อนหกัค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยใน

อตัรำเทียบเคียงกบัผลตอบแทนของดชันีอำ้งอิง 

(2) ในกำรสรำ้งผลตอบแทนใหใ้กลเ้คียงกบัดชันีอำ้งอิง กองทุนจะลงทุนโดยใชก้ลยุทธ์

กำรบริหำรกองทุนเชิงรบั (passive management strategy) โดยจะลงทุนส่วนใหญ่ใน

ตรำสำรหน้ีสกุลเงินบำทดงัต่อไปน้ี 

(ก) ตรำสำรหน้ีท่ีออกโดยรฐับำลไทย หรือ 

(ข) ตรำสำรหน้ีท่ีออกโดยรฐัวสิำหกิจ หรือองคก์รของรฐับำลไทย หรือองคก์รท่ีจดัตั้งโดย

รฐับำลไทย หรือหน่วยงำนรำชกำรอสิระ หรือส่วนรำชกำร หรือองคก์รกึ่งรฐั (Quasi 

Thai Government) โดยตรำสำรดงักล่ำวตอ้งมีรฐับำลไทยค ้ำประกนัทั้งจ ำนวนหรือไดร้บั

กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถืออยำ่งน้อยในระดบั Investment Grade จำก Fitch Ratings 

หรือ Standard & Poor's หรือ Moody's Investors Service หรือ 

(ค) ตรำสำรหน้ีท่ีออกโดยรฐับำลของสมำชิก EMEAP (Executives' Meeting of East 

Asia and Pacific Central Bank) หรือ 

... 

จ ำนวนเงินทุนของโครงกำร

จดักำรกองทุนรวม  

2.1 จ ำนวนเงินทุนของโครงกำร : 15,000,000,000.00 บำท 

 

ตดัออก 

ไม่มี 3.  ขอ้มูลเก่ียวกบัจ  านวนเงินทุนโครงการ  

… 

จ ำนวนเงินทุนโครงกำรเร่ิมตน้ : 15,000,000,000.00 บำท 



ตารางเปรียบเทียบการแกไ้ขโครงการกองทุนเปิดดชันีพนัธบตัรไทยเอบีเอฟ 

         2 

 

หวัขอ้ โครงการแบบเดิม โครงการแบบใหม ่

มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ซ้ือ และ

มลูค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือใน

บญัชีขัน้ต ำ่ 

2.6. มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ซ้ือครั้งแรก : ไม่ก ำหนด 

2.7. มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ซ้ือครั้งถดัไป : ไม่ก ำหนด 

2.10. มลูค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่ : ไม่ก ำหนด  

2.11. จ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่ : ไม่ก ำหนด 

ตดัออก 

ดชันีช้ีวดั/อำ้งอิง 

(Benchmark)  

3.9. ดชันีช้ีวดั/อำ้งอิง (Benchmark) :   

…. 

ตดัออก 

ประเภทของหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื่น หรือกำรหำดอก

ผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน  

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวธีิอื่น

ท่ีจะลงทุนในประเทศ :  

... 

3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวธีิอื่น

ท่ีจะลงทุนในต่ำงประเทศ : 

… 

2.  ประเภทกองทุน 

… 

รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพิเศษ : 

… 

ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอืน่ท่ีจะลงทุนใน

ประเทศ : 

… 

ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอืน่ท่ีจะลงทุนใน

ต่ำงประเทศ : 

… 

อตัรำส่วนกำรลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น เพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวม : 

… 

อตัรำส่วนกำรลงทุนใน

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่ 

เพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุน

รวม  

3.14 อตัรำส่วนกำรลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น เพื่อเป็นทรพัยสิ์น

ของกองทุนรวมในประเทศและต่ำงประเทศ : 

... 

กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้ง

แรก 

5.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก : … 

5.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก :… 

ตดัออก 

กำรเสนอขำยภำยหลงักำร

เสนอขำยครั้งแรก 

6.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครั้งแรก : … 

6.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครั้งแรก : … 

6.3. กำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน :  ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้ำ   

ตดัออก 

กำรไม่ขำยไม่รบัซื้ อคืนไม่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมสัง่ 

11. กำรไม่ขำยไม่รบัซื้ อคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมสัง่ : 

1. บริษัทจดักำรอำจไม่ขำย ไม่รบัซื้ อคืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตำม

ค ำสัง่ซ้ือ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัไวแ้ลว้ หรืออำจ

7.  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

... 

เง่ือนไข ขอ้จ  ากดั การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่: 
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หยุดรบัค ำสัง่ซ้ือ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้ในกรณีท่ี

ปรำกฏเหตุดงัต่อไปน้ี  

… 

กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือหรือ

ค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน ใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ย

เร่ืองหลกัเกณฑก์ำรจดักำรกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่

รำยยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถำบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

 

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏเิสธ และ/หรือระงบักำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือ

บำงส่วน กรณีท่ีบริษัทจดักำรไดพ้ิจำรณำแลว้เห็นวำ่กำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่ำวมี

ผลกระทบต่อช่ือเสียง หรือต่อควำมรบัผิดชอบทำงกฎหมำยของบริษัทจดักำร หรือมี

ผลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนทรำบล่วงหน้ำ รวมถึงกรณีท่ีเมื่อบริษัทจดักำรพบวำ่บริษทัจดักำรจะไม่สำมำรถ

ปฏบิติัหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและ 

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้

 กำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 7.1. ช่องทำงกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน : .… 

7.2. รำยละเอียดช่องทำงกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : … 

ตดัออก 

7.4. รำยละเอียดวิธีกำรรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : 

7.4.1เง่ือนไขกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน : 

(1) จ ำนวนหน่วยลงทุนขัน้ต ำ่ในกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดักำรไดก้ ำหนดจ ำนวนหน่วยลงทุนขัน้ต ำ่ในกำรรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุน

จำกผูล้งทุนรำยใหญ่ในแต่ละกลุ่มไวด้งัน้ี 

(1.1) ผูร่้วมคำ้หน่วยลงทุน 

1 หน่วยรบัซื้ อคืน 

(1.2) ผูดู้แลสภำพคล่องในตลำดรอง 

1 หน่วยรบัซื้ อคืน 

 

(1.3) EMEAP 

1 หน่วยรบัซื้ อคืน 

7.  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

... 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

บริษัทจดักำรจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจำกผูล้งทุนรำยใหญ่เท่ำน้ันและไม่รบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนจำกผูล้งทุนทัว่ไป เวน้แต่กรณีท่ีมีวนัท ำกำรรบัซื้ อคืนพิเศษ (วนัท ำกำรสุดทำ้ยของ

ทุกเดือนซ่ึงบริษัทจดักำรสำมำรถรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจำกผูล้งทุนทัว่ไปไดต้ำมเง่ือนไขท่ี

ก ำหนดไวใ้นโครงกำรซ่ึงตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมำย ก.ล.ต.) โดยบริษัทจดักำรไดก้ ำหนด

จ ำนวนหน่วยลงทุนขัน้ต ำ่ในกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจำกผูล้งทุนรำยใหญ่ในแต่ละกลุ่ม

ไวด้งัน้ี 

(1) ผูร่้วมคำ้หน่วยลงทุน : 1 หน่วยรบัซื้ อคืน 

(2) ผูดู้แลสภำพคล่องในตลำดรอง : 1 หน่วยรบัซื้ อคืน 

(3) EMEAP : 1 หน่วยรบัซื้ อคืน 
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(1.4) ผูล้งทุนทัว่ไป 

เน่ืองจำกบริษัทจดักำรไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจำกผูล้งทุนทัว่ไป ดงัน้ัน ผูล้งทุน

ทัว่ไปจะตอ้งขำยหน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนรำยใหญ่หรือในตลำดรองตรำสำรหน้ี 

กรณีท่ีผูล้งทุนรำยใหญ่สัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนเกินกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทุนขัน้ต ำ่

ในกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน บริษัทจดักำรสงวนสิทธิท่ีจะพิจำรณำรบัค ำสัง่ขำย

คืนหน่วยลงทุนส่วนท่ีเกินน้ันเป็นจ ำนวนต ำ่กว่ำ 1 หน่วยรบัซื้ อคืนได ้

บริษัทจดักำรอำจพจิำรณำก ำหนดจ ำนวนหน่วยลงทุนขัน้ต ำ่ในกำรรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนเป็นอยำ่งอื่นได ้

(2) วิธีกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

(2.1) ผูล้งทุนรำยใหญ่ 

เวน้แต่กรณีท่ีมีวนัท ำกำรรบัซื้ อคืนพิเศษ บริษัทจดักำรจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน

จำกผูล้งทุนรำยใหญ่ เท่ำน้ัน โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกขอ้ควำมในค ำสัง่

ขำยคืนหน่วยลงทุนใหค้รบถว้นสมบูรณ ์และตอ้ง ระบุรำยละเอียดรวมถึง

ประเภท จ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะขำยคืน รวมถึงน ำส่งเอกสำรหลกัฐำน

ท่ีเกี่ยวขอ้งตำมท่ีบริษัทจดักำรรอ้งขอ แลว้น ำค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนพรอ้ม

เอกสำรหลกัฐำนประกอบ (ถำ้ม)ี ไปยืน่ต่อบริษัทจดักำรเพื่อขำยคืนหน่วย

ลงทุน 

ส ำหรบัผูล้งทุนรำยใหญ่ท่ีประสงคจ์ะสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนท่ีมีหน่วยลงทุนอยู่

ในระบบไรใ้บส ำคญัหน่วยลงทุน โดยฝำกไวภ้ำยใตบ้ญัชีของนำยหน้ำซื้ อขำย

หลกัทรพัยห์รือฝำกไวภ้ำยใตบ้ญัชีของผูร้บัฝำกหน่วยลงทุน ผูล้งทุนรำยใหญ่

ดงักล่ำวจะตอ้งจดัใหม้ีกำรโอนหน่วยลงทุนจำกบญัชีนำยหนำ้ซ้ือขำยหลกัทรพัย์

หรือบญัชีผูร้บัฝำกหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนผ่ำนบริษัท ศูนยร์บัฝำก

หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดัไปยงับญัชีผูร้บัฝำกหน่วยลงทุนซ่ึงบริษัท

จดักำรก ำหนดใหเ้ป็นบญัชีส ำหรบัรบัโอนหน่วยลงทุนจำกผูส้ัง่ขำยคืนหน่วย

ลงทุน โดยผูล้งทุนรำยใหญ่จะตอ้งกรอกขอ้ควำมในค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน 

ระบุรำยละเอียดและควำมจ ำนงอย่ำงครบถว้นชดัเจน แลว้น ำค ำสัง่ขำยคืน

กรณีท่ีผูล้งทุนรำยใหญ่สัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนเกินกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทุนขัน้ต ำ่ในกำรสัง่

ขำยคืนหน่วยลงทุน บริษัทจดักำรสงวนสิทธิท่ีจะพิจำรณำรบัค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน

ส่วนท่ีเกินน้ันเป็นจ ำนวนต ำ่กว่ำ 1 หน่วยรบัซื้ อคืนได ้

บริษัทจดักำรอำจพจิำรณำก ำหนดจ ำนวนหน่วยลงทุนขัน้ต ำ่ในกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน

เป็นอยำ่งอื่นได ้

ทั้งน้ี หน่วยรบัซื้ อคืน หมำยถึง  

1. หน่วยลงทุน 10,000 หน่วย ซ่ึงเทียบเท่ำกบัจ ำนวนเงิน 10 ลำ้นบำทเมื่อค ำนวณ

ตำมมลูค่ำท่ีตรำไวต่้อหน่วย กรณีขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน  

2. หน่วยลงทุน 50,000 หน่วย ซ่ึงเทียบเท่ำกบัจ ำนวนเงิน 50 ลำ้นบำทเมื่อค ำนวณ

ตำมมลูค่ำท่ีตรำไวต่้อหน่วย กรณีขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่ 

(pay in kind)  

บริษัทจดักำรอำจประกำศเปล่ียนแปลงจ ำนวนหน่วยรบัซื้ อคืนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมลูค่ำ

หน่วยลงทุนหรือเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนและไม่ถือว่ำเป็นกำรแกไ้ขโครงกำร

โดยจะประกำศใหผู้ล้งทุนทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกวำ่ 5 วนั 

 

ส ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไปจะตอ้งขำยหน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนรำยใหญ่หรือในตลำดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย เวน้แต่ในวนัท ำกำรรบัซื้ อคืนพิเศษ บริษัทจดักำรอำจรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนโดยตรงจำกผูล้งทุนทัว่ไปได ้โดยในกำรรบัซื้ อคืนดงักล่ำวจะเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์

ท่ีบริษัทจดักำรก ำหนด 

 

ทั้งน้ี ผูล้งทุนทัว่ไป หมำยถึง ผูล้งทุนซ่ึงมิใช่ผูล้งทุนรำยใหญ่ โดยผูล้งทุนรำยใหญ่ 

หมำยถึง ผูล้งทุนดงัต่อไปน้ี 

(1) ในช่วงระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก ใหห้มำยถึง (1.1) ผูร่้วมคำ้

หน่วยลงทุน (1.2) ผูล้งทุนท่ีจองซ้ือหน่วยลงทุนผ่ำนผูจ้ดัจ ำหน่ำยในระยะเวลำเสนอ

ขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก ตำมปริมำณหรือมลูคำ่ขัน้ต ำ่ท่ีระบุในหนังสือช้ีชวนซ่ึงตอ้งไม่
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หน่วยลงทุนพรอ้มเอกสำรหลกัฐำนประกอบอื่น (ถำ้มี) ไปยืน่ต่อบริษัทจดักำร

เพื่อขำยคืนหน่วยลงทุน 

ในกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน ผูส้ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนจะตอ้งสัง่ขำยคืนไม่น้อย

กว่ำจ ำนวนหน่วยลงทุนขัน้ต ำ่ในกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือจ ำนวนทวีคูณ

ของหน่วยรบัซื้ อคืนท่ีก ำหนดไว ้

ค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณต่์อเมื่อบริษัทจดักำรไดร้บัค ำสัง่ขำยคืน

หน่วยลงทุนพรอ้มเอกสำรหลกัฐำนประกอบและไดบ้นัทึกรำยกำรรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ี ผูล้งทุนรำยใหญ่ไม่สำมำรถยกเลิกค ำสัง่ขำยคืนหน่วย

ลงทุนได ้เวน้แต่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกบริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ 

นอกจำกน้ี ผูดู้แลสภำพคล่องในตลำดรองอำจขำยคืนหน่วยลงทุนท่ีอยูใ่นควำม

ดูแลในปริมำณหรือมลูค่ำท่ีต ำ่กว่ำ 10 ลำ้นบำทในวนัท ำกำรรบัซ้ือคืนพิเศษได ้

เมื่อบริษัทจดักำรไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ

กฎหมำย ก.ล.ต. อนุญำตใหบ้ริษัทจดักำรสำมำรถด ำเนินกำรขำยหรือรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟจำกผูล้งทุนในปริมำณหรือมลูค่ำท่ีต ำ่กว่ำ 

10 ลำ้นบำทไดแ้ลว้ ทั้งน้ี วิธีกำรขำยคืนหน่วยลงทุนในกรณีดงักล่ำวใหเ้ป็นไป

ตำมขอ้ยอ่ย (2.2) ขำ้งล่ำงน้ี โดยอนุโลม 

(2.2) ผูล้งทุนทัว่ไป 

บริษัทจดักำรจะไม่รบัค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนจำกผูล้งทุนทัว่ไป เวน้แต่ ในวนั

ท ำกำรรบัซื้ อคืนพิเศษ ทั้งน้ี ผูล้งทุนทัว่ไปสำมำรถขำยหน่วยลงทุนโดย 

(2.2.1) ขำยหน่วยลงทุนกบัผูร่้วมคำ้หน่วยลงทุน ตำมหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ

วิธีกำรท่ีผูร่้วมคำ้หน่วยลงทุนก ำหนด ทั้งน้ี บริษัทจดักำรจะประกำศรำยช่ือผู ้

ร่วมคำ้หน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทัว่ไปทรำบต่อไป และ/หรือ 

(2.2.2) เมื่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลำดรองตรำสำรหน้ีและ/หรือ

ศูนยซ้ื์อขำยหลกัทรพัยไ์ดพ้ิจำรณำรบัหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ด

ทะเบียนแลว้ ผูล้งทุนทัว่ไปสำมำรถขำยหน่วยลงทุนไดใ้นตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย และหรือตลำดรองตรำสำรหน้ี ตำมหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ

ขดัต่อกฎหมำย ก.ล.ต. และ (1.3) ผูล้งทุนรำยใหญ่ตำมกฎหมำย ก.ล.ต. ท่ีบริษัท

จดักำรอนุญำตใหจ้องซ้ือหน่วยลงทุนโดยตรงกบับริษัทจดักำรได ้หรือ 

(2) ในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนภำยหลงักำรเสนอขำยครั้งแรก ใหห้มำยถึง (2.1) ผู้

ร่วมคำ้หน่วยลงทุน และ (2.2) สมำชิก EMEAP 

ผูดู้แลสภำพคล่องในตลำดรอง หมำยถึง ผูร่้วมคำ้หน่วยลงทุนท่ีท ำหน้ำท่ีเป็นผูดู้แล

สภำพคล่องของกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุนของกองทุนในตลำดรองซ่ึงมีหน้ำท่ีรวมถึงกำร

เสนอรำคำรบัซื้ อและกำรเสนอรำคำขำย และหน้ำท่ีอื่นใดท่ีก ำหนดในสญัญำกำรเป็น

ผูดู้แลสภำพคล่องในตลำดรอง 

ผูร่้วมคำ้หน่วยลงทุน หมำยถึง สถำบนักำรเงินซ่ึงไดร้บัใบอนุญำตเป็นผูค้ำ้หน่วยลงทุน 

ท่ีจองซ้ือหรือสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนกบับริษัทจดักำรตำมสญัญำกำรเป็นผูร่้วมคำ้หน่วยลงทุน 

และตำมปริมำณหรือมลูคำ่ท่ีบริษัทจดักำรก ำหนดซ่ึงตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมำย ก.ล.ต. 

 

วิธีกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

(1) ผูล้งทุนรำยใหญ่ 

ส ำหรบัผูล้งทุนรำยใหญ่ท่ีประสงคจ์ะสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนท่ีมีหน่วยลงทุนอยูใ่นระบบไร้

ใบส ำคญัหน่วยลงทุน โดยฝำกไวภ้ำยใตบ้ญัชีของนำยหนำ้ซ้ือขำยหลกัทรพัยห์รือฝำกไว้

ภำยใตบ้ญัชีของผูร้บัฝำกหน่วยลงทุน ผูล้งทุนรำยใหญ่ดงักล่ำวจะตอ้งจดัใหม้ีกำรโอน

หน่วยลงทุนจำกบญัชีนำยหน้ำซื้ อขำยหลกัทรพัยห์รือบญัชีผูร้บัฝำกหน่วยลงทุนของผูถื้อ

หน่วยลงทุนผ่ำนบริษัท ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดัไปยงับญัชีผูร้บัฝำก

หน่วยลงทุนซ่ึงบริษัทจดักำรก ำหนดใหเ้ป็นบญัชีส ำหรบัรบัโอนหน่วยลงทุนจำกผูส้ัง่ขำย

คืนหน่วยลงทุน โดยผูล้งทุนรำยใหญ่จะตอ้งกรอกขอ้ควำมในค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน 

ระบุรำยละเอียดและควำมจ ำนงอยำ่งครบถว้นชดัเจน แลว้น ำค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน

พรอ้มเอกสำรหลกัฐำนประกอบอื่น (ถำ้มี) ไปยืน่ต่อบริษัทจดักำรเพื่อขำยคืนหน่วย

ลงทุน 
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วิธีกำรท่ีตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลำดรองตรำสำรหน้ีและ/หรือศูนย์

ซ้ือขำยหลกัทรพัยห์รือนำยหน้ำซ้ือขำยหลกัทรพัยห์รือผูค้ำ้หลกัทรพัยท่ี์ผูล้งทุน

ติดต่อก ำหนดแลว้แต่กรณี 

ทั้งน้ี กำรขำยหน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนรำยใหญ่ หรือกำรขำยหน่วยลงทุนในตลำด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือตลำดรองตรำสำรหน้ีโดยผ่ำนนำยหน้ำซื้ อขำย

หลกัทรพัย ์หรือผูค้ำ้หลกัทรพัยแ์ลว้แต่กรณี ผูล้งทุนทัว่ไปอำจตอ้งช ำระ

ค่ำธรรมเนียมหรือคำ่ใชจ้่ำยท่ีเกีย่วกบักำรขำยหน่วยลงทุนดงักล่ำวตำมท่ีผู ้

ลงทุนรำยใหญ่ หรือนำยหน้ำซื้ อขำยหลกัทรพัย ์หรือผูค้ำ้หลกัทรพัย ์แลว้แต่

กรณี จะเรียกเก็บจำกผูล้งทุน 

(2.3) กรณีท่ีบริษัทจดักำรไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

ก.ล.ต. หรือกฎหมำย ก.ล.ต. อนุญำตใหบ้ริษัทจดักำรสำมำรถด ำเนินกำรรับซื้ อ

คืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟจำกผูถื้อหน่วยลงทุนในปริมำณหรือมลู

ค่ำท่ีต ำ่กวำ่ 10 ลำ้นบำทไดแ้ลว้ บริษัทจดักำรอำจรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน

โดยตรงจำกผูล้งทุนทัว่ไปได ้โดยในกำรรบัซื้ อคืนดงักล่ำวจะเป็นไปตำม

หลกัเกณฑด์งัน้ี 

(2.3.1) ในกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจำกผูล้งทุนทัว่ไปน้ัน บริษทัจดักำรอำจ

ยอมรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจำกผูล้งทุนทัว่ไปในวนัท ำกำรรบัซื้ อคนืพิเศษ ภำยใต้

เง่ือนไขท่ีว่ำผูล้งทุนแต่ละรำยจะตอ้งขำยคืนหน่วยลงทุนในปริมำณหรือมลูคำ่

ตำมท่ีบริษัทจดักำรก ำหนดไวซ่ึ้งตอ้งไม่เกิน 10 ลำ้นบำทและปริมำณหรือ

มลูค่ำหน่วยลงทุนท่ี บริษัทจดักำรจะรบัซื้ อคืนในแต่ละวนัท ำกำรรบัซื้ อคืน

พิเศษรวมทั้งส้ินตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของมลูค่ำหน่วยลงทุน หรือไม่เกิน 50 

ลำ้นบำท ทั้งน้ี แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ำ่กว่ำ โดยบริษัทจดักำรสงวนสิทธิท่ีจะ

แกไ้ขมลูค่ำสูงสุดท่ีบริษัทจดักำรจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจำกผูล้งทุนทัว่ไปในวนั

ท ำกำรรบัซื้ อคืนพิเศษเป็นอยำ่งอื่นได ้โดยจะแจง้ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร 

ก.ล.ต. และผูล้งทุนทรำบ 

ในกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน ผูส้ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนจะตอ้งสัง่ขำยคืนไม่น้อยกว่ำ

จ ำนวนหน่วยลงทุนขัน้ต ำ่ในกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือจ ำนวนทวีคูณของหน่วยรบั

ซ้ือคืนท่ีก ำหนดไว ้

ค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณต่์อเมื่อบริษัทจดักำรไดร้บัค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน

พรอ้มเอกสำรหลกัฐำนประกอบและไดบ้นัทึกรำยกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ี ผู ้

ลงทุนรำยใหญ่ไมส่ำมำรถยกเลิกค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนได ้เวน้แต่ไดร้บัควำมเห็นชอบ

จำกบริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ 

นอกจำกน้ี ผูดู้แลสภำพคล่องในตลำดรองอำจขำยคืนหน่วยลงทุนท่ีอยูใ่นควำมดูแลใน

ปริมำณหรือมลูค่ำท่ีต ำ่กว่ำ 10 ลำ้นบำทในวนัท ำกำรรบัซื้ อคืนพิเศษได ้เมื่อบริษัท

จดักำรไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือกฎหมำย ก.ล.ต. 

อนุญำตใหบ้ริษัทจดักำรสำมำรถด ำเนินกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

รวมอีทีเอฟจำกผูล้งทุนในปริมำณหรือมลูคำ่ท่ีต ำ่กวำ่ 10 ลำ้นบำทไดแ้ลว้ ทั้งน้ี วธีิกำร

ขำยคืนหน่วยลงทุนในกรณีดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมขอ้ (2) ขำ้งล่ำงน้ี โดยอนุโลม 

(2) ผูล้งทุนทัว่ไป 

บริษัทจดักำรจะไม่รบัค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนจำกผูล้งทุนทัว่ไป เวน้แต่ ในวนัท ำกำรรบั

ซ้ือคืนพิเศษ ทั้งน้ี ผูล้งทุนทัว่ไปสำมำรถขำยหน่วยลงทุนโดย 

(2.1) ขำยหน่วยลงทุนกบัผูร่้วมคำ้หน่วยลงทุน ตำมหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรท่ีผู ้

ร่วมคำ้หน่วยลงทุนก ำหนด ทั้งน้ี บริษัทจดักำรจะประกำศรำยช่ือผูร่้วมคำ้หน่วยลงทุนให้

ผูถื้อหน่วยลงทุนทัว่ไปทรำบต่อไป และ/หรือ 

(2.2) ขำยหน่วยลงทุนไดใ้นตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตำมหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 

และวธีิกำรท่ีตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือนำยหนำ้ซ้ือขำยหลกัทรพัยห์รือผูค้ำ้

หลกัทรพัยท่ี์ผูล้งทุนติดต่อก ำหนดแลว้แต่กรณี 

ทั้งน้ี กำรขำยหน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนรำยใหญ่ หรือกำรขำยหน่วยลงทุนในตลำด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยโดยผ่ำนนำยหน้ำซ้ือขำยหลกัทรพัยห์รือผูค้ำ้หลกัทรพัย์

แลว้แต่กรณี ผูล้งทุนทัว่ไปอำจตอ้งช ำระคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใชจ้่ำยท่ีเกี่ยวกบักำรขำย
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(2.3.2) ในกรณีท่ีวนัท ำกำรรบัซ้ือคืนพิเศษใด มีผูล้งทุนทัว่ไปสัง่ขำยคืนหน่วย

ลงทุนโดยมีปริมำณหรือมลูค่ำรวมทั้งส้ินเกินกวำ่ท่ีก ำหนดในขอ้ยอ่ย (2.3.1) 

ขำ้งตน้บริษัทจดักำรจะท ำกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจำกผูล้งทุนทัว่ไปท่ีสัง่ขำย

คืนหน่วยลงทุนทั้งหมดท่ีสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนในวนัท ำกำรรบัซ้ือคืนพิเศษน้ัน 

ทั้งน้ี ตำมสดัส่วนจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขำยคืน (Pro Rata) 

(2.3.3) ส ำหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีหน่วยลงทุนอยูใ่นระบบไรใ้บส ำคญัหน่วย

ลงทุน โดยฝำกไวภ้ำยใตบ้ญัชีของนำยหน้ำซื้ อขำยหลกัทรพัยห์รือฝำกไวภ้ำยใต้

บญัชีของผูร้บัฝำกหน่วยลงทุน และตอ้งกำรขำยคืนหน่วยลงทุนดงักล่ำว ผูถื้อ

หน่วยลงทุนดงักล่ำวจะตอ้งจดัใหม้ีกำรโอนหน่วยลงทุนจำกบญัชีนำยหนำ้ซ้ือ

ขำยหลกัทรพัยห์รือบญัชีผูร้บัฝำกหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนผ่ำนบริษัท 

ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดัไปยงับญัชีผูร้บัฝำกหน่วยลงทุนซ่ึง

บริษัทจดักำรก ำหนดใหเ้ป็นบญัชีส ำหรบัรบัโอนหน่วยลงทุนจำกผูถื้อหน่วย

ลงทุน โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกขอ้ควำมในค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน 

ระบุรำยละเอียดและควำมจ ำนงอยำ่งครบถว้นชดัเจน แลว้น ำค ำสัง่ขำยคืน

หน่วยลงทุนพรอ้มเอกสำรหลกัฐำนประกอบอื่น (ถำ้มี) ไปยืน่ต่อบริษัทจดักำร

เพื่อขำยคืนหน่วยลงทุน 

(2.3.4) บริษัทจดักำรสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้ำ่ยท่ี

เกิดจำกกำรท่ีกองทุนตอ้งขำยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนอนั

เน่ืองมำจำกกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนของผูล้งทุนทัว่ไป ทั้งน้ี ตำมท่ีก ำหนดไว้

ในหวัขอ้ 15.3 "ค่ำธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจำกผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน" ใน

ส่วน "อื่น ๆ" ซึ่งระบุเกี่ยวกบั Dilution Fee ขอ้ยอ่ย (2) 

 

(3) กำรจดัสรรคำ่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน 

กรณีท่ีกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนในวนัท ำกำรซ้ือขำยใดมีจ ำนวนรวมกนัเกิน

กว่ำจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดักำรก ำหนดเพื่อรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนในแต่

ละวนัท ำกำรซ้ือขำย บริษัทจดักำรจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนในจ ำนวนท่ีไม่เกิน

หน่วยลงทุนดงักล่ำวตำมท่ีผูล้งทุนรำยใหญ่ หรือนำยหน้ำซื้ อขำยหลกัทรพัย ์หรือผูค้ำ้

หลกัทรพัย ์แลว้แต่กรณี จะเรียกเก็บจำกผูล้งทุน 

(3) กรณีท่ีบริษัทจดักำรไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ

กฎหมำย ก.ล.ต. อนุญำตใหบ้ริษัทจดักำรสำมำรถด ำเนินกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมอีทีเอฟจำกผูถื้อหน่วยลงทุนในปริมำณหรือมลูค่ำท่ีต ำ่กวำ่ 10 ลำ้นบำทได้

แลว้ บริษัทจดักำรอำจรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยตรงจำกผูล้งทุนทัว่ไปได ้โดยในกำรรบั

ซ้ือคืนดงักล่ำวจะเป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(3.1) ในกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจำกผูล้งทุนทัว่ไปน้ัน บริษัทจดักำรอำจยอมรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนจำกผูล้งทุนทัว่ไปในวนัท ำกำรรบัซื้ อคืนพิเศษ ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีว่ำผูล้งทุนแต่

ละรำยจะตอ้งขำยคืนหน่วยลงทุนในปริมำณหรือมลูค่ำตำมท่ีบริษัทจดักำรก ำหนดไวซ่ึ้ง

ตอ้งไม่เกิน 10 ลำ้นบำทและปริมำณหรือมลูค่ำหน่วยลงทุนท่ี บริษัทจดักำรจะรบัซื้ อคืน

ในแต่ละวนัท ำกำรรบัซื้ อคืนพิเศษรวมทั้งส้ินตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของมลูค่ำหน่วย

ลงทุน หรือไม่เกิน 50 ลำ้นบำท ทั้งน้ี แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ำ่กวำ่ โดยบริษัทจดักำร

สงวนสิทธิท่ีจะแกไ้ขมลูค่ำสูงสุดท่ีบริษัทจดักำรจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจำกผูล้งทุนทัว่ไป

ในวนัท ำกำรรบัซื้ อคืนพิเศษเป็นอยำ่งอื่นได ้โดยจะแจง้ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร 

ก.ล.ต. และผูล้งทุนทรำบ 

(3.2) ในกรณีท่ีวนัท ำกำรรบัซื้ อคืนพิเศษใด มีผูล้งทุนทัว่ไปสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนโดยมี

ปริมำณหรือมลูค่ำรวมทั้งส้ินเกนิกว่ำท่ีก ำหนดในขอ้ยอ่ย (3.1) ขำ้งตน้บริษัทจดักำรจะ

ท ำกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจำกผูล้งทุนทัว่ไปท่ีสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดท่ีสัง่ขำย

คืนหน่วยลงทุนในวนัท ำกำรรบัซ้ือคืนพิเศษน้ัน ทั้งน้ี ตำมสดัส่วนจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ี

สัง่ขำยคืน (Pro Rata) 

(3.3) ส ำหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีหน่วยลงทุนอยูใ่นระบบไรใ้บส ำคญัหน่วยลงทุน โดย

ฝำกไวภ้ำยใตบ้ญัชีของนำยหนำ้ซ้ือขำยหลกัทรพัยห์รือฝำกไวภ้ำยใตบ้ญัชีของผูร้บัฝำก

หน่วยลงทุน และตอ้งกำรขำยคืนหน่วยลงทุนดงักล่ำว ผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่ำวจะตอ้ง

จดัใหม้ีกำรโอนหน่วยลงทุนจำกบญัชีนำยหน้ำซื้ อขำยหลกัทรพัยห์รือบญัชีผูร้บัฝำก

หน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนผ่ำนบริษัท ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 
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กว่ำจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดักำรก ำหนดไวเ้พื่อรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใน

แต่ละวนัท ำกำรซ้ือขำย (“จ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีสำมำรถรบัซื้ อคนืได”้) โดยใน

กำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะจดัสรรด ำเนินกำรตำมล ำดับ

ดงัน้ี 

(3.1) หน่วยลงทุนจ ำนวน 3 ใน 5 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีสำมำรถรบัซื้ อคืน

ได ้บริษัทจดักำรจะรบัซื้ อคืนจำกผูดู้แลสภำพคล่องในตลำดรองก่อน โดยใน

กรณีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูดู้แลสภำพคล่องในตลำดรองมี

จ ำนวนน้อยกวำ่จ ำนวน 3 ใน 5 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีสำมำรถรบัซื้ อคืนได ้

จ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีสำมำรถรบัซื้ อคืนไดใ้นส่วนท่ีเหลือจะถูกน ำไปรวมส ำหรบั

กำรรบัซื้ อคืนตำม (3.2) อยำ่งไรก็ตำม ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรไม่สำมำรถรบั

ซ้ือคืนไดต้ำมค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนของผูดู้แลสภำพคล่องในตลำดรอง

ทั้งหมด บริษัทจดักำรจะรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนจำกผูดู้แลสภำพคล่องในตลำด

รองตำมสดัส่วนจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขำยคืน (Pro Rata) โดยหน่วยลงทุน

ส่วนท่ีบริษัทจดักำรยงัไม่ไดร้บัซื้ อคืนจำกผูดู้แลสภำพคล่องหรือรบัซื้ อคืนไม่

ครบตำมค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน จะถูกน ำไปรวมในกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน

ตำมขอ้ยอ่ย (3.2) ขำ้งล่ำงน้ี ต่อไป 

(3.2) หน่วยลงทุนจ ำนวน 2 ใน 5 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีสำมำรถรบัซื้ อคืน

ไดแ้ละจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีสำมำรถรบัซื้ อคืนไดใ้นส่วนท่ีเหลือจำกกำรรบัซื้ อ

คืนจ ำนวนหน่วยลงทุนดงักล่ำวจำกผูดู้แลสภำพคล่องในตลำดรองตำม (3.1) 

บริษัทจดักำรจะรบัซื้ อคืนจำกผูส้ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงรวมถึงค ำสัง่ขำยคืน

หน่วยลงทุนของผูดู้แลสภำพคล่องในส่วนท่ีบริษัทจดักำรยงัไม่ไดร้บัซื้ อคืนหรือ

รบัซื้ อคืนไม่ครบดว้ย อน่ึง ในกรณีท่ีไม่สำมำรถรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจำกผูส้ัง่

ขำยคืนหน่วยลงทุนไดท้ั้งหมด บริษัทจดักำรจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจำกผูส้ัง่

ขำยคืนหน่วยลงทุนตำมสดัส่วนจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขำยคืน (Pro Rata) 

ในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน ผูส้ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนจะตอ้งสัง่ขำยคืนเป็นจ ำนวน

หน่วยลงทุน ทั้งน้ี บริษัทจดักำรอำจพจิำรณำช ำระค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน

จ ำกดัไปยงับญัชีผูร้บัฝำกหน่วยลงทุนซ่ึงบริษัทจดักำรก ำหนดใหเ้ป็นบญัชีส ำหรบัรบัโอน

หน่วยลงทุนจำกผูถื้อหน่วยลงทุน โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกขอ้ควำมในค ำสัง่ขำย

คืนหน่วยลงทุน ระบุรำยละเอียดและควำมจ ำนงอยำ่งครบถว้นชดัเจน แลว้น ำค ำสัง่ขำย

คืนหน่วยลงทุนพรอ้มเอกสำรหลกัฐำนประกอบอื่น (ถำ้มี) ไปยืน่ต่อบริษัทจดักำรเพื่อ

ขำยคืนหน่วยลงทุน 

(3.4) บริษัทจดักำรสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดจำกกำรท่ี

กองทุนตอ้งขำยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนอนัเน่ืองมำจำกกำรสัง่ขำยคืนหน่วย

ลงทุนของผูล้งทุนทัว่ไป  

 

กำรจดัสรรค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน 

กรณีท่ีกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนในวนัท ำกำรซ้ือขำยใดมีจ ำนวนรวมกนัเกินกวำ่จ ำนวน

หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดักำรก ำหนดเพื่อรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนในแต่ละวนัท ำกำรซ้ือขำย 

บริษัทจดักำรจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนในจ ำนวนท่ีไม่เกินกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีบริษัท

จดักำรก ำหนดไวเ้พื่อรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนในแต่ละวนัท ำกำรซ้ือขำย (“จ ำนวนหน่วย

ลงทุนท่ีสำมำรถรบัซื้ อคืนได”้) โดยในกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดงักล่ำว บริษัทจดักำร

จะจดัสรรด ำเนินกำรตำมล ำดบัดงัน้ี 

(1) หน่วยลงทุนจ ำนวน 3 ใน 5 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีสำมำรถรบัซื้ อคืนได ้บริษัท

จดักำรจะรบัซื้ อคืนจำกผูดู้แลสภำพคล่องในตลำดรองก่อน โดยในกรณีค ำสัง่ขำยคืน

หน่วยลงทุนทั้งหมดของผูดู้แลสภำพคล่องในตลำดรองมีจ ำนวนน้อยกว่ำจ ำนวน 3 ใน 5 

ของจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีสำมำรถรบัซื้ อคืนได ้จ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีสำมำรถรบัซื้ อคืนได้

ในส่วนท่ีเหลือจะถูกน ำไปรวมส ำหรบักำรรบัซื้ อคืนตำม (2) อยำ่งไรก็ตำม ในกรณีท่ี

บริษัทจดักำรไม่สำมำรถรบัซื้ อคนืไดต้ำมค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนของผูดู้แลสภำพคล่อง

ในตลำดรองทั้งหมด บริษัทจดักำรจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจำกผูดู้แลสภำพคล่องใน

ตลำดรองตำมสดัส่วนจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขำยคืน (Pro Rata) โดยหน่วยลงทุนส่วน

ท่ีบริษัทจดักำรยงัไม่ไดร้บัซื้ อคืนจำกผูดู้แลสภำพคล่องหรือรบัซื้ อคืนไม่ครบตำมค ำสัง่
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หวัขอ้ โครงการแบบเดิม โครงการแบบใหม ่

ใหแ้ก่ผูส้ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือดว้ยเงินก็ได้

ตำมท่ีบริษัทจดักำรเห็นสมควร โดยบริษัทจดักำรจะประกำศตะกรำ้ตรำสำรค่ำ

รบัซื้ อคืน 1 หน่วยรบัซื้ อคืนอยำ่งชำ้ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรซ้ือขำย

น้ัน 

ส ำหรบักำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนในวนัท ำกำรรบัซื้ อคืนพิเศษน้ัน บริษัทจดักำร

จะช ำระคำ่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนดว้ยเงิน เวน้แต่

ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรเห็นสมควรโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของกองทุน บริษัท

จดักำรอำจช ำระคำ่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบำงส่วนดว้ยหลกัทรพัย์

หรือทรพัยสิ์นอื่นได ้

 

ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรช ำระคำ่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนแต่ละ 1 หน่วยรบัซื้ อคืน

ดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นตำมตะกรำ้ตรำสำรคำ่รบัซื้ อคืน 1 หน่วยรบัซื้ อ

คืน บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรดงัต่อไปน้ี 

(1) บริษัทจดักำรจะค ำนวณจ ำนวนเงินค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน โดยน ำจ ำนวน

หน่วยลงทุนท่ีผูส้ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนแสดงควำมจ ำนงท่ีจะขำยคืนคูณดว้ย

รำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีค ำนวณได ้ณ ส้ินวนัท ำกำรซ้ือขำยน้ัน 

(2) บริษัทจดักำรจะน ำจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีผูส้ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนแสดง

ควำมจ ำนงท่ีจะขำยคืนตำม (1) หำรดว้ยจ ำนวนหน่วยลงทุนใน 1 หน่วยรบัซื้ อ

คืน 

(3) บริษัทจดักำรจะน ำผลรวมของจ ำนวนตรำสำรแต่ละตรำสำรในตะกรำ้ตรำ

สำรค่ำรบัซื้ อคืน 1 หน่วยรบัซื้ อคืนคูณผลกำรค ำนวณตำมขอ้ยอ่ย (2) 

(4) มลูค่ำของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีจะโอนใหผู้ส้ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนเพื่อ

ช ำระคำ่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจะค ำนวณมลูค่ำโดยใชร้ำคำตลำดซ่ึงเป็นอตัรำ

ผลตอบแทนของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นอื่น ณ วนัท ำกำรซ้ือขำยน้ัน 

(5) ในกรณีท่ีค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีค ำนวณไดต้ำมขอ้ยอ่ย (1) น้ันสูงกว่ำ

มลูค่ำของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นตำมขอ้ยอ่ย (4) ขำ้งตน้ บริษัทจดักำรจะ

ขำยคืนหน่วยลงทุน จะถูกน ำไปรวมในกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตำมขอ้ยอ่ย (2) 

ขำ้งล่ำงน้ี ต่อไป 

(2) หน่วยลงทุนจ ำนวน 2 ใน 5 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีสำมำรถรบัซื้ อคืนไดแ้ละ

จ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีสำมำรถรบัซื้ อคืนไดใ้นส่วนท่ีเหลือจำกกำรรบัซื้ อคืนจ ำนวนหน่วย

ลงทุนดงักล่ำวจำกผูดู้แลสภำพคล่องในตลำดรองตำม (1) บริษทัจดักำรจะรบัซื้ อคืน

จำกผูส้ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงรวมถึงค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนของผูดู้แลสภำพคล่องใน

ส่วนท่ีบริษัทจดักำรยงัไม่ไดร้บัซื้ อคืนหรือรบัซื้ อคืนไม่ครบดว้ย อน่ึง ในกรณีท่ีไม่สำมำรถ

รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจำกผูส้ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนไดท้ั้งหมด บริษัทจดักำรจะรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนจำกผูส้ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนตำมสดัส่วนจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขำยคืน 

(Pro Rata) 

ในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน ผูส้ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนจะตอ้งสัง่ขำยคืนเป็นจ ำนวนหน่วย

ลงทุน ทั้งน้ี บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำช ำระคำ่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ขำยคืน

หน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือดว้ยเงินก็ไดต้ำมท่ีบริษัทจดักำร

เห็นสมควร โดยบริษัทจดักำรจะประกำศตะกรำ้ตรำสำรค่ำรบัซื้ อคืน 1 หน่วยรบัซื้ อคืน

อยำ่งชำ้ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรซ้ือขำยน้ัน 

ส ำหรบักำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนในวนัท ำกำรรบัซื้ อคืนพิเศษน้ัน บริษัทจดักำรจะช ำระ

ค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนดว้ยเงิน เวน้แต่ในกรณีท่ีบริษัท

จดักำรเห็นสมควรโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของกองทุน บริษัทจดักำรอำจช ำระคำ่รบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบำงส่วนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่ได ้

 

ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรช ำระคำ่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนแต่ละ 1 หน่วยรบัซื้ อคืนดว้ย

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่ตำมตะกรำ้ตรำสำรค่ำรบัซื้ อคืน 1 หน่วยรบัซื้ อคืน บริษัท

จดักำรจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรดงัต่อไปน้ี 

(1) บริษัทจดักำรจะค ำนวณจ ำนวนเงินค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน โดยน ำจ ำนวนหน่วย

ลงทุนท่ีผูส้ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนแสดงควำมจ ำนงท่ีจะขำยคืนคูณดว้ยรำคำรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนท่ีค ำนวณได ้ณ ส้ินวนัท ำกำรซ้ือขำยน้ัน 
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โอนหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นอื่นตำมขอ้ยอ่ย (3) พรอ้มทั้งจ ำนวนเงินสดท่ีเป็น

ส่วนต่ำงระหว่ำงมลูคำ่ตำมขอ้ยอ่ย (1) และขอ้ยอ่ย (4) ใหแ้ก่ผูส้ัง่ขำยคืน

หน่วยลงทุน 

(6) ในกรณีท่ีค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีค ำนวณไดต้ำมขอ้ยอ่ย (1) ขำ้งตน้น้ัน

น้อยกว่ำมลูคำ่ของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นตำมขอ้ยอ่ย (4) บริษัทจดักำร

จะแจง้ส่วนต่ำงใหผู้ส้ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนทรำบ และจะโอนหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื่นตำมขอ้ยอ่ย (4) ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีผูส้ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนจะตอ้ง

ช ำระเงินสดใหก้บักองทุนเท่ำกบัส่วนต่ำงระหวำ่งมลูค่ำตำมขอ้ยอ่ย (1) และขอ้

ยอ่ย (4) 

ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรช ำระคำ่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินสด บริษัทจดักำร

จะค ำนวณจ ำนวนเงินท่ีรบัซื้ อคืนโดยใชผ้ลลพัธจ์ำกกำรคูณจ ำนวนหน่วยลงทุน

ดว้ยรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีค ำนวณได ้ณ ส้ินวนัท ำกำรซ้ือขำยน้ัน หกัดว้ย

ค่ำธรรมเนียมท่ีเกี่ยวขอ้งกบักำรช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินสด (ถำ้มี) 

กำรขำยคืนหน่วยลงทุนจะสมบรูณต่์อเมื่อบริษัทจดักำร หรือนำยทะเบียนได้

ตรวจสอบแลว้ว่ำผูส้ัง่ขำยคืนมีจ ำนวนหน่วยลงทุนตำมทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน

เพียงพอกบัจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขำยคืน 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขำยคืนและกำรขำยคืนดงักล่ำวเป็นผลใหจ้ ำนวน

หน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนถือตำมทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนมีจ ำนวนต ำ่กวำ่

จ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่ บริษัทจดักำรอำจด ำเนินกำรรบัซื้ อ

คืนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษัท

จดักำรประสงคจ์ะเปล่ียนแปลงจ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่ 

บริษัทจดักำรจะแจง้ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ 

 

บริษัทจดักำรจะยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีรบัซื้ อคืนในทะเบียนผูถื้อหน่วย

ลงทุนภำยในวนัท ำกำรท่ี 3 นับตั้งแต่วนัท ำกำรถดัจำกวนัส่งค ำสัง่ขำยคืนหน่วย

ลงทุน 

(2) บริษัทจดักำรจะน ำจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีผูส้ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนแสดงควำมจ ำนงท่ี

จะขำยคืนตำม (1) หำรดว้ยจ ำนวนหน่วยลงทุนใน 1 หน่วยรบัซ้ือคืน 

(3) บริษัทจดักำรจะน ำผลรวมของจ ำนวนตรำสำรแต่ละตรำสำรในตะกรำ้ตรำสำรคำ่รบั

ซ้ือคืน 1 หน่วยรบัซื้ อคืนคูณผลกำรค ำนวณตำมขอ้ (2) 

(4) มลูค่ำของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีจะโอนใหผู้ส้ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนเพื่อช ำระค่ำ

รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจะค ำนวณมลูค่ำโดยใชร้ำคำตลำดซ่ึงเป็นอตัรำผลตอบแทนของ

หลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นอืน่ ณ วนัท ำกำรซ้ือขำยน้ัน 

(5) ในกรณีท่ีค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีค ำนวณไดต้ำมขอ้ (1) น้ันสูงกวำ่มลูค่ำของ

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่ตำมขอ้ (4) ขำ้งตน้ บริษัทจดักำรจะโอนหลกัทรพัยแ์ละ

ทรพัยสิ์นอื่นตำมขอ้ (3) พรอ้มทั้งจ ำนวนเงินสดท่ีเป็นส่วนต่ำงระหว่ำงมลูคำ่ตำมขอ้ 

(1) และขอ้ (4) ใหแ้ก่ผูส้ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน 

(6) ในกรณีท่ีค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีค ำนวณไดต้ำมขอ้ (1) ขำ้งตน้น้ันน้อยกว่ำ

มลูค่ำของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นตำมขอ้ (4) บริษัทจดักำรจะแจง้ส่วนต่ำงใหผู้ส้ัง่

ขำยคืนหน่วยลงทุนทรำบ และจะโอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่ตำมขอ้ (4) ภำยใต้

เง่ือนไขท่ีผูส้ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนจะตอ้งช ำระเงินสดใหก้บักองทุนเท่ำกบัส่วนต่ำง

ระหว่ำงมลูคำ่ตำมขอ้ (1) และขอ้ (4) 

ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรช ำระคำ่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินสด บริษัทจดักำรจะค ำนวณ

จ ำนวนเงินท่ีรบัซื้ อคืนโดยใชผ้ลลพัธจ์ำกกำรคูณจ ำนวนหน่วยลงทุนดว้ยรำคำรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนท่ีค ำนวณได ้ณ ส้ินวนัท ำกำรซ้ือขำยน้ัน หกัดว้ยค่ำธรรมเนียมท่ีเกี่ยวขอ้งกบั

กำรช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินสด (ถำ้มี) 

กำรขำยคืนหน่วยลงทุนจะสมบรูณต่์อเมื่อบริษัทจดักำร หรือนำยทะเบียนไดต้รวจสอบ

แลว้วำ่ผูส้ัง่ขำยคืนมีจ ำนวนหน่วยลงทุนตำมทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงพอกบัจ ำนวน

หน่วยลงทุนท่ีสัง่ขำยคืน 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขำยคืนและกำรขำยคืนดงักล่ำวเป็นผลใหจ้ ำนวนหน่วย

ลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนถือตำมทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนมีจ ำนวนต ำ่กว่ำจ ำนวนหน่วย

ลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่ บริษัทจดักำรอำจด ำเนินกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ี
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(4) กำรช ำระค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดักำรจะช ำระคำ่รบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้ำยคืนหน่วยลงทุนโดย

ช ำระเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น (payment-in-kind) ตำมท่ีค ำนวณได้

จำกขอ้ (3) ทั้งน้ี ภำยใน 5 วนัท ำกำรนับตั้งแต่วนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรซ้ือ

ขำยซ่ึงบริษัทไดท้ ำรำยกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยในทำงปฏบิติักรณี

ปกติ บริษัทจดักำรจะช ำระค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนภำยในวนัท ำกำรท่ี 3 

นับตั้งแต่วนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรซ้ือขำยซ่ึงบริษัทจดักำรไดท้ ำรำยกำรรบัซื้ อ

คืนหน่วยลงทุน  

เหลืออยูท่ั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรประสงคจ์ะ

เปล่ียนแปลงจ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่ บริษัทจดักำรจะแจง้ใหส้ ำนักงำน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ 

 

บริษัทจดักำรจะยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีรบัซื้ อคืนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนภำยใน

วนัท ำกำรท่ี 3 นับตั้งแต่วนัท ำกำรถดัจำกวนัส่งค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน 

 

ทั้งน้ี ตะกรำ้ตรำสำรค่ำรบัซื้ อคนื 1 หน่วยรบัซื้ อคืน หมำยถึง รำยกำรของหลกัทรพัย์

และหรือทรพัยสิ์นท่ีบริษัทจดักำรจะตอ้งส่งมอบใหก้บัผูส้ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนเพื่อช ำระ

ค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนในแต่ละวนัท ำกำรซ้ือขำย ซ่ึงประกำศก ำหนดโดยบริษัทจดักำร 

ทั้งน้ี ตะกรำ้ตรำสำรค่ำรบัซื้ อคนื 1 หน่วยรบัซื้ อคืนจะประกอบดว้ยรำยละเอียดและ

จ ำนวนของหลกัทรพัยแ์ละหรือทรพัยสิ์นของแต่ละหน่วยรบัซื้ อคืน ซ่ึงอำจมีตรำสำรซ่ึง

เป็นส่วนประกอบของดชันีอำ้งองิ และหรือตรำสำรซ่ึงไม่ไดเ้ป็นส่วนประกอบของดัชนี

อำ้งอิงอยูด่ว้ยก็ได ้ทั้งน้ี บริษัทจดักำรอำจประกำศก ำหนดตะกรำ้ตรำสำรคำ่รบัซื้ อคืน 1 

หน่วยรบัซื้ อคืนในแต่ละวนัท ำกำรซ้ือขำยไวม้ำกกวำ่ 1 รำยกำร และอำจก ำหนดตะกรำ้

ตรำสำรค่ำรบัซื้ อคืน 1 หน่วยรบัซื้ อคืนของผูล้งทุนแต่ละกลุ่มใหแ้ตกต่ำงกนัก็ได ้

 

จ ำนวนเงินสดช ำระค่ำรบัซื้ อคืน 1 หน่วยรบัซื้ อคืน หมำยถึง จ ำนวนเงินท่ีบริษัทจดักำร

จะตอ้งส่งมอบใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนเพื่อช ำระเป็นค่ำรบัซื้ อคืน

ในแต่ละหน่วยรบัซื้ อคืน โดยจ ำนวนเงินสดช ำระค่ำรบัซื้ อคืน 1 หน่วยรบัซื้ อคืนน้ี จะ

ค ำนวณจำกส่วนต่ำงของมลูค่ำของหน่วยลงทุน 1 หน่วยรบัซื้ อคืนกบัมลูค่ำของ

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีอยูใ่นตะกรำ้ตรำสำรรบัซื้ อคืน 1 หน่วยรบัซื้ อคืนในวนัท ำกำร

ซ้ือขำยเดียวกนัน้ัน 

 

บริษัทจดักำรและผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจะท ำกำรรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนทุกวนัท ำกำรซ้ือขำย ตำมเวลำท่ีก ำหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูส ำคญั 
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กำรช ำระคำ่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดักำรจะช ำระคำ่รบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้ำยคืนหน่วยลงทุนโดยช ำระเป็น

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่ (payment-in-kind) ทั้งน้ี ภำยใน 5 วนัท ำกำรนับตั้งแต่วนั

ท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรซ้ือขำยซ่ึงบริษัทไดท้ ำรำยกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดย

ในทำงปฏบิติักรณีปกติ บริษัทจดักำรจะช ำระค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนภำยในวนัท ำกำรท่ี 

3 นับตั้งแต่วนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรซ้ือขำยซ่ึงบริษัทจดักำรไดท้ ำรำยกำรรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุน   

อยำ่งไรก็ตำม บริษัทจดักำรสงวนสิทธิท่ีจะช ำระคำ่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินสด ทั้งน้ี 

เมื่อบริษัทจดักำรพิจำรณำเห็นวำ่มีควำมจ ำเป็นและสมควรท่ีจะช ำระคำ่รบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนเป็นเงินสด โดยจะไม่ส่งผลระทบในทำงลบต่อสิทธิประโยชน์ของกองทุนหรือผูถื้อ

หน่วยลงทุนอื่น ๆ ของกองทุน 

 กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 8.1. ช่องทำงกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน : … 

8.2. รำยละเอียดกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : … 

ตดัออก 

- กำรช ำระค่ำรบัซื้ อคืน 

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ย

หลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่น

แทนเงิน 

- กำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระ

เงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืน

แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

- เง่ือนไขและขอ้จ ำกดัในกำร

จดัสรรและกำรโอนหน่วย

ลงทุน 

9. กำรช ำระค่ำรบัซื้ อคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์น

อื่นแทนเงิน : 

เน่ืองจำกกองทุนเป็นกองทุนประเภทอีทีเอฟ จึงสำมำรถช ำระคำ่รบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นไดต้ำมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก ำหนด

ไวใ้นโครงกำร 

 

10. กำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุน : 

10.1 บริษัทจดักำรอำจเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดม้ีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณี

ดงัต่อไปน้ี 

7.  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

… 

เง่ือนไข ขอ้จ  ากดั หรือสิทธิในการระงบั การโอน หรือการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

กำรช ำระคำ่รบัซื้ อคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน : 

เน่ืองจำกกองทุนเป็นกองทุนประเภทอีทีเอฟ จึงสำมำรถช ำระคำ่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน

ดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นไดต้ำมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก ำหนดไว ้

 

กำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน  : 

บริษัทจดักำรจะเล่ือนก ำหนดช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค ำสัง่

ขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไวแ้ลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้ มีควำมเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวำ่เป็นกรณีท่ีเขำ้

เหตุใดเหตุหน่ึงดงัน้ี โดยไดร้บัควำมเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  
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(1) บริษัทจดักำรโดยควำมเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เห็นว่ำมีเหตุจ ำเป็น

ท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนเปิดได้

อยำ่งสมเหตุสมผล 

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลำท่ี

บริษัทจดักำรกองทุนรวมพบวำ่รำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดงักล่ำวไม่ถูกตอ้ง

น้ันต่ำงจำกรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่หน่ึงสตำงคข์ึ้ นไปและคิด

เป็นอตัรำตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง และผูดู้แล

ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและ

รำยงำนกำรชดเชยรำคำ 

… 

6.2.6 วิธีกำรจดัสรรหน่วยลงทุน 

… 

อยำ่งไรก็ตำม บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู ้

สัง่ซ้ือ ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรไดพ้ิจำรณำแลว้เห็นวำ่กำรจดัสรรในกรณีดงักล่ำว

มีผลกระทบต่อช่ือเสียง หรือต่อควำมรบัผิดชอบทำงกฎหมำยของบริษัทจดักำร 

หรือมีผลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยไม่ตอ้งแจง้

ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ ทั้งน้ี บริษัทจดักำรไม่ตอ้งรบัผิดส ำหรบั

กำรท่ีบริษัทจดักำรไม่ไดแ้จง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ รวมถึงกรณีท่ี

บริษัทจดักำรไดใ้ชสิ้ทธิปฏเิสธกำรจดัสรรหน่วย ลงทุนในกรณีดงักล่ำว 

… 

13. เง่ือนไขและขอ้จ ำกดัในกำรจดัสรรและกำรโอนหน่วยลงทุน : 

- ไม่มี - 

(ก) มีเหตุจ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำยโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของ

กองทุนไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล หรือ  

(ข) มีเหตุท่ีท ำใหก้องทุนไม่ไดร้บัช ำระเงินจำกหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ำม

ก ำหนดเวลำปกติ ซ่ึงเหตุดงักล่ำวอยูน่อกเหนือกำรควบคุมของบริษัทจดักำร  

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลำท่ีบริษัท

จดักำรพบวำ่รำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้งโดยมีมลูค่ำตั้งแต่ 1 

สตำงคข์ึ้ นไป และคิดเป็นอตัรำตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่ำหรือรำคำท่ีถูกตอ้ง และ

ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำน

กำรชดเชยรำคำ  

กำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนตำมขำ้งตน้ บริษัทจดักำรจะปฏบิติั

ตำมหลกัเกณฑต์ำมท่ีประกำศก ำหนด 

 

เง่ือนไขและขอ้จ ำกดัในกำรจดัสรรและกำรโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรปฏเิสธกำรจดัสรรและกำรโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู ้

สัง่ซ้ือ ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรไดพ้ิจำรณำแลว้เห็นวำ่กำรจดัสรรและกำรโอนหน่วยลงทุน

ในกรณีดงักล่ำวมีผลกระทบต่อช่ือเสียง หรือต่อควำมรบัผิดชอบทำงกฎหมำยของบริษัท

จดักำร หรือมีผลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยไม่ตอ้งแจง้ให้

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ รวมทั้งจะท ำใหบ้ริษัทจดักำรไม่สำมำรถปฏบิติัหนำ้ท่ี

ท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและ Foreign 

Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ 

กำรหยุดขำยหรือรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุน 

12. กำรหยุดขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นเพื่อ

รกัษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและกำรเงินของประเทศ หรือเพือ่รกัษำ

เสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงิน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.อำจประกำศ

ตดัออก 
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ใหบ้ริษัทจดักำรหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน

ของกองทุนเปิดไดเ้ป็นกำรชัว่ครำวตำมระยะเวลำท่ีเห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้ง

ไม่เกิน 20 วนัท ำกำรติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัควำมเห็นชอบจำก

คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ใหข้ยำยระยะเวลำหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือ ค ำสัง่ขำยคืน หรือ

ค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได ้

กำรเปล่ียนแปลง

ค่ำธรรมเนียมหรือคำ่ใชจ้่ำย : 

15.5. กำรเปล่ียนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำย : 

15.5.1 ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรมีควำมประสงคจ์ะลดค่ำธรรมเนียมหรือ

ค่ำใชจ้่ำยตำมท่ีไดร้ะบุไวใ้นโครงกำร และไดด้ ำเนินกำรดงักล่ำวแลว้ บริษัท

จดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวใหผู้ล้งทุนทรำบอยำ่งทัว่ถึงภำยใน 3 วนัท ำกำร

นับแต่วนัท่ีมีกำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้ำ่ยดงักล่ำว ทั้งน้ี กำรเปิดเผย

ขอ้มลูจะกระท ำโดยวธีิกำรท่ีเหมำะสมอนัท ำใหม้ัน่ใจไดว้ำ่ผูล้งทุนไดร้บัทรำบ

ขอ้มลูดงักล่ำว เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษัทจดักำร หรือ ณ 

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 

8.5 การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ย 

- การเพ่ิมค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ย  

กรณีการเพ่ิมค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้า่ยตามที่ระบุไวใ้นโครงการ  

(1) เพิ่มค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยไม่เกินอตัรำท่ีระบุในโครงกำร บริษัทจดักำรจะ

เปิดเผยใหผู้ล้งทุนทรำบล่วงหนำ้ไม่น้อยกว่ำ 3 วนัท ำกำรก่อนกำรเรียกเก็บเพิ่มขึ้ น โดย

กำรเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวจะกระท ำโดยวิธีกำรท่ีเหมำะสมอนัท ำใหม้ัน่ใจไดว้ำ่ผูล้งทุน

ไดร้บัทรำบขอ้มลูดงักล่ำวอยำ่งทัว่ถึง  

(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 นและแจง้

ใหส้ ำนักงำนทรำบภำยใน 15 วนันับแต่วนัท่ีเปล่ียนแปลง โดยกำรเปิดเผยขอ้มลู

ดงักล่ำวจะกระท ำโดยวิธีกำรท่ีเหมำะสมอนัท ำใหม้ัน่ใจไดว้ำ่ผูล้งทุนไดร้บัทรำบขอ้มลู

ดงักล่ำวอยำ่งทัว่ถึง 

กรณีการเพ่ิมค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้า่ยแตกตา่งไปจากโครงการ บริษัทจดักำรจะ

ขอมติเพื่อแกไ้ขโครงกำร  

 

- การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ย  
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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 

(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 

 

(1) กรณีลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยตำมท่ีระบุไวใ้นโครงกำร บริษัทจดักำรจะ

เปิดเผยใหผู้ล้งทุนทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัท่ีมีกำรเรียกเก็บลดลง โดยกำร

เปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวจะกระท ำโดยวิธีกำรท่ีเหมำะสมอนัท ำใหม้ัน่ใจไดว้่ำผูล้งทุนไดร้บั

ทรำบขอ้มลูดงักล่ำวอยำ่งทัว่ถึง  

(2) กรณีลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยแตกต่ำงไปจำกท่ีระบุไวใ้นโครงกำร บริษัท

จดักำรสำมำรถขอแกไ้ขโครงกำร โดยใหถื้อวำ่ส ำนักงำนเห็นชอบกำรแกไ้ขโครงกำรใน

เร่ืองดงักล่ำว  

 

 15.6. หมำยเหตุ : 

ค่ำธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยทั้งหมดของกองทุนเป็นอตัรำท่ีรวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม

แลว้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีอตัรำภำษีมลูค่ำเพิ่มหรือภำษีอื่นใดมีกำรเปล่ียนแปลง 

บริษัทจดักำรสงวนสิทธิในกำรปรบัปรุงอตัรำค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำย

ทั้งหมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว 

8.2 ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

… 

รายละเอียเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม) : 

ค่ำธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยทั้งหมดของกองทุนท่ีเรียกเก็บจำกกองทุนขำ้งตน้เป็นอตัรำท่ี

รวมภำษีมลูค่ำเพิ่มแลว้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีอตัรำภำษีมลูค่ำเพิ่มหรือภำษีอื่นใดมีกำร

เปล่ียนแปลง บริษัทจดักำรสงวนสิทธิในกำรปรบัปรุงอตัรำค่ำธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำย

ทั้งหมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว 
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8.3 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน: 

… 

รายละเอียดเพ่ิมเติม (ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน) 

… 

ค่ำธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยทั้งหมดของกองทุนท่ีเรียกเก็บจำกผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วย

ลงทุนเป็นอตัรำท่ีรวมภำษีมลูคำ่เพิ่มแลว้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีอตัรำภำษีมลูค่ำเพิ่มหรือภำษี

อื่นใดมีกำรเปล่ียนแปลง บริษัทจดักำรสงวนสิทธิในกำรปรบัปรุงอตัรำค่ำธรรมเนียมและ

ค่ำใชจ้่ำยทั้งหมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว 

เคร่ืองมือกำรบริหำรและ

จดักำรควำมเส่ียงดำ้นสภำพ

คล่องของกองทุนรวม 

11. กำรไม่ขำยไม่รบัซื้ อคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมสัง่ : 

11.1. บริษัทจดักำรอำจไม่ขำย ไม่รบัซื้ อคืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน

ตำมค ำสัง่ซ้ือ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัไวแ้ลว้ หรือ

อำจหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้ในกรณี

ท่ีปรำกฏเหตุดงัต่อไปน้ี 

(1) ตลำดหลกัทรพัยห์รือศูนยซ้ื์อขำยหลกัทรพัยไ์ม่สำมำรถเปิดท ำกำรซ้ือขำย

ไดต้ำมปกติ 

(2) บริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้ มีควำมเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวำ่เป็น

กรณีดงัต่อไปน้ี โดยไดร้บัควำมเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ซ่ึงให้

กระท ำไดไ้ม่เกิน 1 วนัท ำกำร เวน้แต่จะไดร้บักำรผ่อนผนัจำกส ำนักงำน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

... 

9.  เครื่องมือการบริหารและจดัการความเสี่ยงดา้นสภาพคลอ่งของกองทุนรวม 

- การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงุทนตามค าสัง่หรือจะหยดุรบัค าสัง่ซ้ือหรือขาย

คืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

โดยบริษทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 1 วนัท ำกำร 

 

วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำ

ในกำรค ำนวณและกำร

ประกำศมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิ 

มลูค่ำหน่วยลงทุน และรำคำ

หน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละ

16.1. วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมลูค่ำ

ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน : ในประเทศ 

ตดัออก 

16.2. เง่ือนไขพิเศษ : 

ธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิ 

มลูค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน รำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

10.  ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์ินสุทธิ มูลคา่หน่วย

ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ค ำนวณของทุกส้ินวนัท ำกำร และประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป 
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วิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีท่ี

มลูค่ำหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

1. บริษัทจดักำรจะค ำนวณมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตำมหลกัเกณฑ ์

และวธีิกำรท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

2. บริษัทจดักำรจะค ำนวณและประกำศมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน 

รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตำม

ระยะเวลำดงัต่อไปน้ี 

(2.1) ค ำนวณมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิและมลูคำ่หน่วยลงทุนทุกส้ินวนัท ำกำร 

(2.2) ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนทุกส้ินวนั

ท ำกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ในกำรค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำ

รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจดักำรจะใชม้ลูค่ำหน่วยลงทุนของส้ินวนัท ำกำรซ้ือ

ขำยหน่วยลงทุนน้ันเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

(2.3) ประกำศมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน

และรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของวนัท ำกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุนล่ำสุด ภำยใน

วนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุน 

(2.4) ประกำศมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิและมลูค่ำหน่วยลงทุนของวนัปิดทะเบียนผู ้

ถือหน่วยลงทุนเพื่อกำรจ่ำยเงินปันผลภำยในวนัท ำกำรถดัไป 

… 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจดักำรอำจไม่ค ำนวณและไม่ประกำศมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน 

รำคำขำยและรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี  

(ก) เมื่อบริษัทจดักำรไม่ขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่

ขำยคืนหน่วยลงทุน ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑก์ำร

จดักำรกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รำยยอ่ย กองทุนรวม

เพื่อผูล้งทุนประเภทสภำบนั และกองทุนส่วนบุคคล โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพำะในช่วง

ระยะเวลำดงักล่ำว 

(ข) เมื่อมีเหตุท่ีบริษัทจดักำรตอ้งเลิกกองทุน โดยใหไ้ดร้บักำรยกเวน้ตั้งแต่วนัท่ีปรำกฏ

เหตุดงักล่ำว 

 

 

แหล่งขอ้มลูกำรเปิดเผยมลูค่ำ

ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่ำหน่วย

ลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน 

16.3. แหล่งขอ้มลูกำรเปิดเผยมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคำ่หน่วยลงทุน และ

รำคำหน่วยลงทุน : 

… 

ตดัออก 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิกำร

ด ำเนินกำรในกรณีท่ีมลูคำ่

หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีท่ีมลูค่ำหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง : 

.. 

ตดัออก 

ช่ือผูเ้กี่ยวขอ้ง 17. ช่ือผูเ้กี่ยวขอ้ง : 

… 

ตดัออก 
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รอบระยะเวลำบญัชีประจ ำปี

ของกองทุนรวม 

18. รอบระยะเวลำบญัชีประจ ำปีของกองทุนรวม 

… 

ตดัออก 

กำรขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน 

และวธีิกำรแกไ้ขโครงกำร

จดักำรกองทุนรวม หรือแกไ้ข

วิธีกำรจดักำร 

19. กำรขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวธีิกำรแกไ้ขโครงกำรจดักำรกองทุน

รวม หรือแกไ้ขวิธีกำรจดักำร : 

… 

ตดัออก 

ขอ้ก ำหนดอื่นๆ 20. ขอ้ก ำหนดอื่น ๆ : 

… 

ตดัออก 

กำรด ำเนินกำรกรณีบริษัท

จดักำรไม่สำมำรถด ำรง

เงินกองทุนไดต้ำมท่ีประกำศ

ก ำหนด 

21. กำรด ำเนินกำรกรณีบริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทุนไดต้ำมท่ี

ประกำศก ำหนด : 

… 

ตดัออก 

ผลบงัคบัของโครงกำรจดักำร

กองทุนรวม : 

22. ผลบงัคบัของโครงกำรจดักำรกองทุนรวม : 

… 

ตดัออก 

ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการ 

บริษัทจดักำร 1. บริษัทจดักำร : 

… 

สิทธิ หนำ้ท่ี และควำมรบัผิดชอบ :  

1.1 สิทธิของบริษัทจดักำร  

นอกจำกสิทธิต่ำง ๆ ท่ีก ำหนดไวโ้ดยเฉพำะเจำะจงแลว้ ใหบ้ริษทัจดักำรมสิีทธิ

ต่ำง ๆ ดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1) รบัค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุน (ถำ้มี) คำ่ธรรมเนียมในกำรจดักำรกองทุนและค่ำธรรมเนียม ค่ำใชจ้่ำย 

และหรือ เงินตอบแทนอื่นใด ตำมอตัรำท่ีก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ "คำ่ธรรมเนียม

และค่ำใชจ้ำ่ยท่ีเรียกเก็บจำกผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนรวม" 

1. บริษัทจดักำร : 

… 

สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ :  

1. สิทธิของบริษัทจดักำร  

(1) รบัค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

ค่ำปรบักรณีขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลำถือครองท่ีก ำหนดในโครงกำร (ถำ้มี) 

ค่ำธรรมเนียมในกำรจดักำรกองทุนและค่ำธรรมเนียม ค่ำใชจ้่ำย และหรือ เงินตอบแทน

อื่นใด ตำมอตัรำท่ีก ำหนดไวใ้นโครงกำร 

(2) ปฏเิสธกำรจองซ้ือหรือสัง่ซ้ือ หรือสัง่ขำย หรือหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืน

หน่วยลงทุนเป็นกำรชัว่ครำวตำมท่ีระบุไวใ้นโครงกำร 

(3) เล่ือนก ำหนดกำรช ำระคืนเงินค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตำมท่ีระบุไวใ้นโครงกำร 
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(2) สงวนสิทธิท่ีจะปฏเิสธกำรจองซ้ือหรือสัง่ซ้ือ หรือสัง่ขำย หรือหยุดรบัค ำ

สัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นกำรชัว่ครำวตำมท่ีระบุไวใ้นโครงกำร 

(3) สงวนสิทธิท่ีจะเล่ือนก ำหนดกำรช ำระคืนเงินค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตำมท่ี

ระบุไวใ้นโครงกำร 

(4) สงวนสิทธิท่ีจะรบัช ำระหน้ีเพื่อกองทุนดว้ยทรพัยสิ์นอื่นท่ีมิใช่หลกัประกนั

แทนกำรช ำระหน้ีดว้ยเงินสดตำมตรำสำรแห่งหน้ีตำมท่ีระบุไวใ้นโครงกำร 

(5) สงวนสิทธิท่ีจะช ำระค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์น

อื่นแทนเงินตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรท่ีก ำหนดไวใ้นโครงกำร 

(6) สงวนสิทธิท่ีจะไม่ปฏบิติัตำมขอ้แนะน ำ หรือมติของคณะกรรมกำรก ำกบั

ดูแลในกรณีท่ีขอ้แนะน ำหรือมติของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลท่ีจะใหบ้ริษัท

จดักำรปฏบิติัขดัต่อกฎหมำย ก.ล.ต. หรือกฎหมำยอื่นใด หรือท่ีบริษัทจดักำร

พิจำรณำอยำ่งมีเหตุผลแลว้เห็นว่ำอำจก่อใหเ้กิดผลเสียต่อกองทุนหรือผูถื้อ

หน่วยลงทุนได ้

 

1.2 หน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของบริษัทจดักำร  

บริษัทจดักำรมีหนำ้ท่ีและควำมรบัผิดชอบดงัน้ี 

(1) กำรจดัตั้ง เปล่ียนแปลง เพิม่เติม และจดทะเบียนกองทุน  

...  

(ง) แจง้กำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มลูท่ีไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ รวมถึงจ ำนวนและมลูคำ่

ของหน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุน ยกเวน้กำรเพิ่มจ ำนวน

เงินทุนจดทะเบียนใหแ้ก่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 5 วนั

ท ำกำรนับแต่วนัท่ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมน้ัน 

(จ) เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรกองทุนหรือ วิธีจดักำร

กองทุนภำยใต ้หวัขอ้ "วธีิกำรแกไ้ขโครงกำรจดักำรกองทุนรวม หรือแกไ้ข

วิธีกำรจดักำร" จดัท ำหนังสือช้ีชวนใหม่ทุกรอบปีบญัชีเพื่อแสดงขอ้มลูเก่ียวกบั

(4) รบัช ำระหน้ีเพื่อกองทุนดว้ยทรพัยสิ์นอื่นท่ีมใิช่หลกัประกนัแทนกำรช ำระหน้ีดว้ยเงิน

สดตำมตรำสำรแห่งหน้ีตำมท่ีระบุไวใ้นโครงกำร 

(5) ช ำระค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงินตำม

หลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรท่ีก ำหนดไวใ้นโครงกำร 

(6) ไม่ปฏบิติัตำมขอ้แนะน ำ หรือมติของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลในกรณีท่ีขอ้แนะน ำ

หรือมติของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลท่ีจะใหบ้ริษัทจดักำรปฏบิติัขดัต่อกฎหมำย ก.ล.ต. 

หรือกฎหมำยอื่นใด หรือท่ีบริษทัจดักำรพิจำรณำอยำ่งมีเหตุผลแลว้เห็นว่ำอำจกอ่ใหเ้กิด

ผลเสียต่อกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนได ้

 

 

 

 

 

 

2. หน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของบริษัทจดักำร  

(1) กำรจดัตั้ง เปล่ียนแปลง เพิม่เติม และจดทะเบียนกองทุน  

...  

(ง) แจง้กำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มลูท่ีไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้  

(จ) เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรกองทุนหรือวิธีจดักำรกองทุน  

(ฉ) จดัท ำหนังสือช้ีชวนตำมระยะเวลำท่ีประกำศก ำหนด  

... 

(ซ) ด ำเนินกำรเลิกกองทุนตำมหวัขอ้ “กำรเลิกกองทุนรวม”  

(ฌ) จดัใหม้ีกำรช ำระบญัชีตำมหวัขอ้ “กำรช ำระบญัชีเมื่อเลิกกองทุนรวม” 
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กองทุน ณ วนัส้ินปีบญัชี และส่งใหแ้ก่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 

60 วนั นับแต่วนัส้ินปีบญัชีน้ัน 

(ฉ) จดัท ำหนังสือช้ีชวนใหม่ทุกรอบปีบญัชีเพื่อแสดงขอ้มลูเก่ียวกบักองทุน ณ 

วนัส้ินปีบญัชี เพื่อใหเ้ป็นขอ้มลูล่ำสุด และส่งใหแ้ก่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

ก.ล.ต. ภำยใน 60 วนั นับแต่วนัส้ินรอบปีบญัชีน้ัน 

… 

(ซ) ด ำเนินกำรเลิกกองทุนตำมหวัขอ้ “กำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทุนรวม” 

และ “กำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำรเมื่อเลิกโครงกำรจดักำรกองทุนรวม” 

(ฌ) จดัใหม้ีกำรช ำระบญัชีตำมหวัขอ้ “กำรช ำระบญัชีกองทุนรวม และวิธีกำร

เฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงกำร” 

 

(2) กำรบริหำรกองทุน  

...  

(จ) จดัใหม้ีกำรรบัและจำ่ยค่ำธรรมเนียม ค่ำใชจ้ำ่ย หรือเงินตอบแทนอื่นใด

จำกและใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องกำร

จดักำรของกองทุนตำมท่ีก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ "ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้ำ่ยท่ี

เรียกเก็บจำกผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนรวม" 

(ฉ) เบิกจ่ำยเงินของกองทุนส ำหรบัค่ำใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนของกองทุน 

ภำยใตห้วัขอ้ "ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้ำ่ยท่ีเรียกเก็บจำกผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วย

ลงทุนและกองทุนรวม" 

(ช) ก ำหนดรำคำท่ีเป็นธรรมของหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นของกองทุน ดว้ย

ควำมเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อใชใ้นกำรค ำนวณ ทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรสำมำรถแสดงใหเ้ห็นไดว้่ำวิธีกำรค ำนวณมลูคำ่

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนตำมท่ีก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ

สมำคมไม่ไดแ้สดงถึงมลูค่ำท่ีแทจ้ริงของมลูค่ำสินทรพัยสุ์ทธิของกองทุน ณ 

ขณะน้ัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) กำรบริหำรกองทุน  

...  

(จ) จดัใหม้ีกำรรบัและจำ่ยค่ำธรรมเนียม ค่ำใชจ้ำ่ย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจำกและ

ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องกำรจดักำรของกองทุน

ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นโครงกำร  

(ฉ) เบิกจ่ำยเงินของกองทุนส ำหรบัค่ำใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนของกองทุน ตำมท่ีระบุไว้

ในโครงกำร 

(ช) ก ำหนดรำคำท่ีเป็นธรรมของหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นของกองทุน ดว้ยควำม

เห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อใชใ้นกำรค ำนวณ ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ในกรณี

ท่ีบริษัทจดักำรสำมำรถแสดงใหเ้ห็นไดว้่ำวิธีกำรค ำนวณมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน

ตำมท่ีก ำหนดในประกำศสมำคมบริษัทจดักำรลงทุนไม่ไดแ้สดงถึงมลูค่ำท่ีแทจ้ริงของ

มลูค่ำสินทรพัยสุ์ทธิของกองทุน ณ ขณะน้ัน  

... 

(ญ) ขอควำมเห็นชอบจำกผูดู้แลผลประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมท่ีประกำศ

ก ำหนด  
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... 

(ญ) ขอควำมเห็นชอบจำกผูดู้แลผลประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ “กำร

รบัช ำระหน้ีเพื่อกองทุนรวมดว้ยทรพัยสิ์นอื่น” 

… 

(3) กำรจดัท ำบญัชีและกำรรำยงำน  

...  

(ง) ค ำนวณมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน รำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน

ตำมท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ “วธีิกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณ และกำร

ประกำศมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และ

รำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน” 

(จ) ด ำเนินกำรแกไ้ขรำคำขำย และรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน และจดัท ำ

รำยงำนตำมหวัขอ้ “หลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรด ำเนินกำรในกรณีท่ีรำคำหน่วย

ลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

… 

(4) กำรขำยและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนและงำนทะเบียนหน่วยลงทุน 

...  

(ค) จดัสรรหน่วยลงทุนตำมวธีิกำรท่ีก ำหนดในขอ้ "วธีิกำรจดัสรรหน่วยลงทุน

ใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุน" และ "กำรจดัสรรค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุนท่ีขำยคืนหน่วยลงทุน" 

(ง) ด ำเนินกำรจดัสรรจ ำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีจะรบัซื้ อคืนจำกผูถื้อ

หน่วยลงทุนตำมสดัส่วนตำมหวัขอ้ “กำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืน

หน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือ “กำรระงบักำรขำยหรือกำรรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน” หรือ “กำรช ำระคำ่รบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงินสด” 

… 

 

 

 

 

(3) กำรจดัท ำบญัชีและกำรรำยงำน  

...  

(ง) ค ำนวณมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน รำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตำมท่ี

ระบุไวใ้นโครงกำร 

(จ) ด ำเนินกำรแกไ้ขรำคำขำย และรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน และจดัท ำรำยงำน กรณี

ท่ีมลูค่ำหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตำมท่ีระบุไวใ้นโครงกำร 

… 

 

 

 

(4) กำรขำยและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนและงำนทะเบียนหน่วยลงทุน  

...  

(ค) จดัสรรหน่วยลงทุนตำมวธีิกำรท่ีก ำหนด  

(ง) ด ำเนินกำรจดัสรรจ ำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีจะรบัซื้ อคืนจำกผูถื้อหน่วยลงทุน

ตำมส่วนตำมท่ีระบุไวใ้นโครงกำร  

... 

(ฉ) ด ำเนินกำรชดเชยรำคำกรณีท่ีรำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ตำมท่ีระบุไวใ้นโครงกำร 

... 

(ญ) ปิดบญัชีกองทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมิไดท้ ำกำรซ้ือขำยและไม่มีหน่วยลงทุนคง

เหลืออยูใ่นบญัชีกองทุน  

… 



ตารางเปรียบเทียบการแกไ้ขโครงการกองทุนเปิดดชันีพนัธบตัรไทยเอบีเอฟ 

         22 

 

หวัขอ้ โครงการแบบเดิม โครงการแบบใหม ่

(ฉ) ด ำเนินกำรชดเชยรำคำตำมหวัขอ้ "หลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรด ำเนินกำรใน

กรณีท่ีรำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง" 

… 

(ญ) ปิดบญัชีกองทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมิไดท้ ำกำรซ้ือขำยและไม่มีหน่วย

ลงทุนคงเหลืออยูใ่นบญัชีกองทุนตำมท่ีระบุเง่ือนไขไวใ้นหวัขอ้ "กำรรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุน" 

(ฎ) ขอควำมเห็นชอบจำกผูดู้แลผลประโยชน์ในกรณีท่ีจะด ำเนินกำรตำมขอ้ 

“กำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” 

หรือขอ้ “กำรช ำระค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น

แทนเงินสด” 

(ฎ) ขอควำมเห็นชอบจำกผูดู้แลผลประโยชน์ในกรณีท่ีจะด ำเนินกำรเล่ือนก ำหนดกำร

ช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ตำมท่ีระบุไวใ้นโครงกำร 

... 

ผูดู้แลผลประโยชน์ :   2. ผูดู้แลผลประโยชน์ :   

… 

2.2. หน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์  

(1) หน้ำท่ีโดยทัว่ไป  

(ก) ดูแลใหบ้ริษัทจดักำรปฏบิติัตำมหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบตำมท่ีระบุไวใ้น

โครงกำรจดักำรกองทุน และขอ้ผูกพนัระหว่ำงผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดักำร 

พระรำชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกำศ

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทั้งใน

ปัจจุบนัและท่ีจะแกไ้ขเพิ่มเติมในอนำคตโดยเคร่งครดั 

… 

(ค) รบัรองควำมถูกตอ้งในกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยสิ์น มลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ 

และ มลูค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนท่ี

บริษัทจดักำรไดค้ ำนวณไวแ้ลว้ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ "วธีิกำรค ำนวณ 

ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณ และกำรประกำศมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่ำหน่วย

ลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน" ของโครงกำร 

2. ผูดู้แลผลประโยชน์ :   

… 

2. หน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์  

(1) หน้ำท่ีโดยทัว่ไป  

(ก) ดูแลใหบ้ริษัทจดักำรปฏบิติัตำมหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบตำมท่ีระบุไวใ้นโครงกำร

จดักำรกองทุน และขอ้ผูกพนัระหว่ำงผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดักำรโดยเคร่งครดั 

… 

(ค) รบัรองควำมถูกตอ้งในกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยสิ์น มลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ และมลูคำ่

หน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดักำรได้

ค ำนวณไวแ้ลว้ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นโครงกำร  

(ง) ใหค้วำมเห็นชอบรำคำท่ีเป็นธรรมของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุน ในกรณี

ท่ีบริษัทจดักำรแสดงใหเ้ห็นวำ่กำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนตำมท่ีก ำหนด

ไวใ้นประกำศสมำคมบริษัทจดักำรลงทุนไม่เหมำะสมกบัสภำวะกำรณใ์นขณะท่ีค ำนวณ

มลูค่ำ 

(จ) รบัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงั และรำยงำนกำรชดเชยรำคำ กรณี

ท่ีมลูค่ำหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตำมท่ีระบุไวใ้นโครงกำร 
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(ง) ใหค้วำมเห็นชอบรำคำท่ีเป็นธรรมของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุน 

ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรแสดงใหเ้ห็นว่ำกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุนตำมท่ีก ำหนดไวใ้นกฎหมำย ก.ล.ต. หรือประกำศสมำคมไดแ้สดงถึง

มลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ณ ขณะน้ัน 

(จ) รบัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงั และรำยงำนกำรชดเชย

รำคำตำมหวัขอ้ “หลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรด ำเนินกำรในกรณีท่ีรำคำหน่วยลงทุน

ไม่ถูกตอ้ง” 

...  

(ฎ) ใหค้วำมเห็นชอบในกรณีท่ีบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมหวัขอ้ “กำร

เล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือ

ขอ้ “กำรช ำระคำ่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทน

เงิน” หรือ “กำรระงบักำรขำยหรือกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซ้ือหรือ

ค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน" หรือ "กำรหยุดรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน” หรือ “กำรรบั

ช ำระหน้ีเพื่อกองทุนดว้ยทรพัยสิ์นอื่น” 

... 

...  

(ฎ) ใหค้วำมเห็นชอบในกรณีท่ีบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำ

ขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน และกำรไม่ขำย ไม่รบัซื้ อคืน ไม่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนตำมสัง่ ตำมท่ีระบุไวใ้นโครงกำร 

... 

ผูส้อบบญัชี 3. ผูส้อบบญัชี : 

.... 

ตดัออก 

ผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อ

คืน 

6. ผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืน : 

… 

ตดัออก 

สิทธิหนำ้ท่ีและควำม

รบัผิดชอบของผูถื้อหน่วย

ลงทุน 

13.1. สิทธิในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดักำรมีขอ้ผูกพนัท่ีจะตอ้งรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจำกผูถื้อหน่วยลงทุน

ตำมหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรท่ีก ำหนดไวใ้นโครงกำร ยกเวน้กรณีท่ี

บริษัทจดักำรด ำเนิน กำรตำมท่ีก ำหนดในหวัขอ้ "กำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระ

เงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" หรือ "กำรระงบักำรขำยหรือ

กำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน" 

13. สิทธิหนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูถื้อหน่วยลงทุน  

... 

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดักำรมีขอ้ผูกพนัท่ีจะตอ้งรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจำกผูถื้อหน่วยลงทุน ตำม

หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรท่ีก ำหนดไวใ้นโครงกำร ยกเวน้กรณีท่ีบริษัทจดักำร

ด ำเนินกำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน

หรือไม่ขำย ไม่รบัซื้ อคืน ไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมสัง่  



ตารางเปรียบเทียบการแกไ้ขโครงการกองทุนเปิดดชันีพนัธบตัรไทยเอบีเอฟ 

         24 

 

หวัขอ้ โครงการแบบเดิม โครงการแบบใหม ่

13.5. สิทธิในกำรลงมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรลงทุนหรือแกไ้ขวิธี

จดักำร : 

ผูถื้อหน่วยลงทุนมสิีทธิลงมติเพื่อท ำกำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรหรือแกไ้ขวิธี

จดักำร ซ่ึงเป็นไปตำมหวัขอ้ "กำรขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวธีิกำรแกไ้ข

โครงกำรจดักำรกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีกำรจดักำร" ในส่วนรำยละเอียด

โครงกำรจดักำรกองทุนรวม และในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใด

ถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำหน่ึงในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้

ทั้งหมด บริษัทจดักำรตอ้งไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนั

น้ันในส่วนท่ีเกินกว่ำหน่ึงในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้

ทั้งหมด ทั้งน้ี เป็นไปภำยใตห้วัขอ้ "กำรขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวธีิกำร

แกไ้ขโครงกำรจดักำรกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีกำรจดักำร" ในส่วนรำยละเอียด

โครงกำรจดักำรกองทุนรวม 

13. สิทธิหนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูถื้อหน่วยลงทุน  

... 

สิทธิในการลงมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทุนหรือแกไ้ขวิธีจดัการ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมสิีทธิลงมติเพื่อท ำกำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรหรือแกไ้ขวิธีจดักำรตำม

หลกัเกณฑท่ี์ประกำศก ำหนด 

วิธีกำรช ำระเงินหรือทรพัยสิ์น

อื่นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

7.4. รำยละเอียดวิธีกำรรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : 

… 

ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรช ำระคำ่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนแต่ละ 1 หน่วยรบัซื้ อคืน

ดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นตำมตะกรำ้ตรำสำรคำ่รบัซื้ อคืน 1 หน่วยรบัซื้ อ

คืน บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรดงัต่อไปน้ี 

(1) บริษัทจดักำรจะค ำนวณจ ำนวนเงินค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน โดยน ำจ ำนวน

หน่วยลงทุนท่ีผูส้ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนแสดงควำมจ ำนงท่ีจะขำยคืนคูณดว้ย

รำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีค ำนวณได ้ณ ส้ินวนัท ำกำรซ้ือขำยน้ัน 

(2) บริษัทจดักำรจะน ำจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีผูส้ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนแสดง

ควำมจ ำนงท่ีจะขำยคืนตำม (1) หำรดว้ยจ ำนวนหน่วยลงทุนใน 1 หน่วยรบัซื้ อ

คืน 

(3) บริษัทจดักำรจะน ำผลรวมของจ ำนวนตรำสำรแต่ละตรำสำรในตะกรำ้ตรำ

สำรค่ำรบัซื้ อคืน 1 หน่วยรบัซื้ อคืนคูณผลกำรค ำนวณตำมขอ้ยอ่ย (2) 

16. วิธีการช าระเงินหรือทรพัยส์ินอ่ืน : 

วิธีกำรช ำระเงินหรือทรพัยสิ์นอืน่ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน : 

ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรช ำระคำ่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนแต่ละ 1 หน่วยรบัซื้ อคืนดว้ย

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่ตำมตะกรำ้ตรำสำรค่ำรบัซื้ อคืน 1 หน่วยรบัซื้ อคืน บริษัท

จดักำรจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรดงัต่อไปน้ี 

(1) บริษัทจดักำรจะค ำนวณจ ำนวนเงินค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน โดยน ำจ ำนวนหน่วย

ลงทุนท่ีผูส้ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนแสดงควำมจ ำนงท่ีจะขำยคืนคูณดว้ยรำคำรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนท่ีค ำนวณได ้ณ ส้ินวนัท ำกำรซ้ือขำยน้ัน 

(2) บริษัทจดักำรจะน ำจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีผูส้ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนแสดงควำมจ ำนงท่ี

จะขำยคืนตำม (1) หำรดว้ยจ ำนวนหน่วยลงทุนใน 1 หน่วยรบัซ้ือคืน 

(3) บริษัทจดักำรจะน ำผลรวมของจ ำนวนตรำสำรแต่ละตรำสำรในตะกรำ้ตรำสำรคำ่รบั

ซ้ือคืน 1 หน่วยรบัซื้ อคืนคูณผลกำรค ำนวณตำมขอ้ยอ่ย (2) 
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(4) มลูค่ำของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีจะโอนใหผู้ส้ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนเพื่อ

ช ำระคำ่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจะค ำนวณมลูค่ำโดยใชร้ำคำตลำดซ่ึงเป็นอตัรำ

ผลตอบแทนของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นอื่น ณ วนัท ำกำรซ้ือขำยน้ัน 

(5) ในกรณีท่ีค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีค ำนวณไดต้ำมขอ้ยอ่ย (1) น้ันสูงกว่ำ

มลูค่ำของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นตำมขอ้ยอ่ย (4) ขำ้งตน้ บริษัทจดักำรจะ

โอนหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นอื่นตำมขอ้ยอ่ย (3) พรอ้มทั้งจ ำนวนเงินสดท่ีเป็น

ส่วนต่ำงระหว่ำงมลูคำ่ตำมขอ้ยอ่ย (1) และขอ้ยอ่ย (4) ใหแ้ก่ผูส้ัง่ขำยคืน

หน่วยลงทุน 

(6) ในกรณีท่ีค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีค ำนวณไดต้ำมขอ้ยอ่ย (1) ขำ้งตน้น้ัน

น้อยกว่ำมลูคำ่ของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นตำมขอ้ยอ่ย (4) บริษัทจดักำร

จะแจง้ส่วนต่ำงใหผู้ส้ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนทรำบ และจะโอนหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื่นตำมขอ้ยอ่ย (4) ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีผูส้ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนจะตอ้ง

ช ำระเงินสดใหก้บักองทุนเท่ำกบัส่วนต่ำงระหว่ำงมลูค่ำตำมขอ้ยอ่ย (1) และขอ้

ยอ่ย (4) 

… 

(4) มลูค่ำของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีจะโอนใหผู้ส้ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนเพื่อช ำระค่ำ

รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจะค ำนวณมลูค่ำโดยใชร้ำคำตลำดซ่ึงเป็นอตัรำผลตอบแทนของ

หลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นอืน่ ณ วนัท ำกำรซ้ือขำยน้ัน 

(5) ในกรณีท่ีค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีค ำนวณไดต้ำมขอ้ยอ่ย (1) น้ันสูงกว่ำมลูคำ่ของ

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่ตำมขอ้ยอ่ย (4) ขำ้งตน้ บริษัทจดักำรจะโอนหลกัทรพัยแ์ละ

ทรพัยสิ์นอื่นตำมขอ้ยอ่ย (3) พรอ้มทั้งจ ำนวนเงินสดท่ีเป็นส่วนต่ำงระหว่ำงมลูคำ่ตำมขอ้

ยอ่ย (1) และขอ้ยอ่ย (4) ใหแ้ก่ผูส้ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน 

(6) ในกรณีท่ีค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีค ำนวณไดต้ำมขอ้ยอ่ย (1) ขำ้งตน้น้ันน้อยกว่ำ

มลูค่ำของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นตำมขอ้ยอ่ย (4) บริษัทจดักำรจะแจง้ส่วนต่ำงใหผู้ ้

สัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนทรำบ และจะโอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นตำมขอ้ยอ่ย (4) 

ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีผูส้ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนจะตอ้งช ำระเงินสดใหก้บักองทุนเท่ำกบัส่วนต่ำง

ระหว่ำงมลูคำ่ตำมขอ้ยอ่ย (1) และขอ้ยอ่ย (4) 

… 

กำรจดัท ำทะเบียนหน่วยลงทุน 

กำรโอนหน่วยลงทุน และ

ขอ้จ ำกดัในกำรโอนหน่วย

ลงทุน 

17. กำรจดัท ำทะเบียนหน่วยลงทุน กำรโอนหน่วยลงทุน และขอ้จ ำกดัในกำร

โอนหน่วยลงทุน : 

-ไม่มี- 

19. หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรในกำรขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน : 

-ไม่มี- 

 

17. การจดัท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และขอ้จ  ากดัในการโอน

หน่วยลงทุน 

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรปฏเิสธกำรโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือ ในกรณีท่ี

บริษัทจดักำรไดพ้ิจำรณำแลว้เห็นว่ำกำรโอนหน่วยลงทุนในกรณีดงักล่ำวมีผลกระทบต่อ

ช่ือเสียง หรือต่อควำมรบัผิดชอบทำงกฎหมำยของบริษัทจดักำร หรือมีผลกระทบต่อกำร

ลงทุนของกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทรำบ

ล่วงหน้ำ รวมทั้งจะท ำใหบ้ริษัทจดักำรไม่สำมำรถปฏบิติัหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมำยว่ำ

ดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act 

(FATCA) ได ้ 

… 
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ในกำรขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนเพือ่กำรแกไ้ขโครงกำรหรือวธีิกำรจดักำร บริษัทจดักำรจะ

ด ำเนินกำรดว้ยวธีิกำรใดวธีิกำรหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) กำรประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน 

(2) กำรส่งหนังสือขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน 

ซ่ึงแนวทำงปฏบิติัในกำรขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนจะเป็นไปตำมประกำศท่ีเกี่ยวขอ้ง 

กำรเลิกกองทุนรวม 22.2. กำรด ำเนินกำรของบริษทัจดักำร เมื่อเลิกกองทุนรวม : 

เวน้แต่กฎหมำย ก.ล.ต. จะก ำหนดเป็นอยำ่งอื่น บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำร

ดงัต่อไปน้ีเพื่อเลิกกองทุนเปิดดงักล่ำว 

(1) ในกรณีท่ีปรำกฏเหตุตำมขอ้ 22.1 (2)(2.1) หรือตั้งแต่วนัท ำกำรท่ี

ปรำกฏเหตุตำมขอ้ 22.1(2)(2.2) 

(ก) ยุติกำรรบัค ำสัง่ซ้ือและค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วนัท ำกำรท่ี 5 ท่ี

ปรำกฏเหตุตำมขอ้ 22.1 (2)(2.1) หรือตั้งแต่วนัท ำกำรท่ีปรำกฏเหตุตำมขอ้ 

22.1(2)(2.2) 

(ข) แจง้เป็นหนังสือเร่ืองกำรเลิกกองทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่น

ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนทรำบ โดยทำงไปรษณียล์งทะเบียนรวมทั้งแจง้เป็น

หนังสือใหผู้ดู้แลผลประโยชน์และส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 

3 วนัท ำกำรนับตั้งแต่วนัถดัจำกวนัท ำกำรท่ี 5 ท่ีปรำกฏเหตุตำมขอ้ 22.1 

(2)(2.1) หรือวนัถดัจำกวนัท ำกำรท่ีปรำกฏเหตุตำมขอ้ 22.1(2)(2.2) 

(ค) จ ำหน่ำยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุนเปิดดงักล่ำวภำยใน 

5 วนัท ำกำรนับตั้งแต่วนัถดัจำกวนัท ำกำรท่ี 5 ท่ีปรำกฏเหตุตำมขอ้ 22.1 

(2)(2.1) หรือวนัถดัจำกวนัท ำกำรท่ีปรำกฏเหตุตำมขอ้ 22.1 (2)(2.2) เพื่อ

รวบรวมเงินเท่ำท่ีสำมำรถกระท ำไดเ้พื่อช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิ 

(ง) ช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนตำมสดัส่วนจ ำนวนเงินท่ีรวบรวมไดต้ำมขอ้ยอ่ย 

(ค) ขำ้งตน้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิภำยใน 10 วนัท ำกำรนับตั้งแต่วนัถดั

จำกวนัท ำกำรท่ี 5 ท่ีปรำกฏเหตุตำมขอ้ 22.1 (2)(2.1) หรือวนัถดัจำกวนัท ำ

19. การเลิกกองทุนรวม  

... 

การด าเนินการของบริษทัจดัการ เม่ือเลิกกองทุนรวม :  

เวน้แต่กฎหมำย ก.ล.ต. จะก ำหนดเป็นอยำ่งอื่น เมื่อเกิดเหตุตำมเง่ือนไขในกำรเลิก

กองทุนในขอ้ (2) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ีเพื่อเลิกกองทุนเปิดดงักล่ำว  

(1) ในกรณีท่ีเกิดเหตุตำมเง่ือนไขในกำรเลิกกองทุนในขอ้ (2)(2.1) หรือ (2.2)  

(ก) ยุติกำรรบัค ำสัง่ซ้ือและค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วนัท ำกำรท่ี 5 ท่ีเกิดเหตุตำม

ขอ้ (2)(2.1) หรือตั้งแต่วนัท ำกำรท่ีเกิดเหตุตำมขอ้ (2)(2.2)  

(ข) แจง้ใหผู้ท่ี้เกี่ยวขอ้งทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนับตั้งแต่วนัถดัจำกวนัท ำกำรท่ี 5 ท่ี

เกิดเหตุตำมขอ้ (2)(2.1) หรือวนัถดัจำกวนัท ำกำรท่ีเกิดเหตุตำมขอ้ (2)(2.2)โดย

วิธีกำรดงัน้ี 

(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนทรำบโดยช่องทำงใดๆท่ีมี

หลกัฐำนว่ำสำมำรถติดต่อผูถื้อหน่วยลงทุนได ้

(2) แจง้เป็นหนังสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์ 

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

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

(ค) จ ำหน่ำยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุนเปิดดงักล่ำวภำยใน 5 วนัท ำ

กำรนับตั้งแต่วนัถดัจำกวนัท ำกำรท่ี 5 ท่ีเกิดเหตุตำมขอ้ (2)(2.1) หรือวนัถดัจำกวนัท ำ

กำรท่ีเกิดเหตุตำมขอ้ (2)(2.2) เพื่อรวบรวมเงินเท่ำท่ีสำมำรถกระท ำไดเ้พื่อช ำระคำ่

ขำยคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิ  

(ง) ช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนตำมสดัส่วนจ ำนวนเงินท่ีรวบรวมไดต้ำมขอ้ยอ่ย (ค) 
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กำรท่ีปรำกฏเหตุตำมขอ้ 22.1 (2)(2.2) และเมื่อไดด้ ำเนินกำรช ำระค่ำขำย

คืนหน่วยลงทุนแลว้จะถือวำ่เป็นกำรเลิกกองทุนเปิดน้ัน 

เมื่อไดด้ ำเนินกำรตำมขอ้ยอ่ย (ก) ถึง (ง) ขำ้งตน้แลว้ หำกมีหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นคงเหลืออยูจ่ำกกำรด ำเนินกำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำม

ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์ำ่ดว้ยหลกัเกณฑ ์

เง่ือนไข และวิธีกำรช ำระบญัชีของกองทุนรวม 

(2) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหม้ีกำรปิดสมุดทะเบียนอยำ่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ทั้งน้ี หำกปรำกฏว่ำมีผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่ำ 35 รำย บริษัท

จดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี 

(2.1) ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรไดแ้จง้ตลำดหลกัทรพัยไ์วก้่อนมีกำรปิดสมุด

ทะเบียนว่ำจะเลิกกองทุนรวมเมือ่มีผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่ำ 35 

รำย บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเพื่อเลิกกองทุนรวมดงัน้ี 

(ก) แจง้ใหต้ลำดหลกัทรพัยท์รำบเพื่อด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนในกำรเพิกถอน

หน่วยลงทุนจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนของตลำดหลกัทรพัย ์โดยให้

บริษัทจดักำรก ำหนดวนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อก ำหนดสิทธิในกำรรบัเงินคืนจำก

กำรเลิกกองทุนรวมและแจง้ขอ้มลูดงักล่ำวผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรพัย ์

(ข) ยุติกำรรบัค ำสัง่ซ้ือและค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนในวนัเดียวกนักบัวนัท่ี

ตลำดหลกัทรพัยส์ัง่หำ้มซ้ือหรือขำยหน่วยลงทุนในตลำดหลกัทรพัยต์ำม

ขัน้ตอนในกำรเพิกถอนหน่วยลงทุนจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนของ

ตลำดหลกัทรพัย ์

(ค) แจง้เป็นหนังสือใหผู้ดู้แลผลประโยชน์และส ำนักงำนทรำบภำยในวนัท ำกำร

ถดัจำกวนัท่ีตลำดหลกัทรพัยส์ัง่หำ้มซ้ือหรือขำยหน่วยลงทุนในตลำดหลกัทรพัย ์

(ง) จ ำหน่ำยทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุนรวมดงักล่ำวภำยใน 5 วนัท ำกำร

นับแต่วนัท่ีตลำดหลกัทรพัยส์ัง่หำ้มซ้ือหรือขำยหน่วยลงทุนในตลำดหลกัทรพัย์

เพื่อรวบรวมเงินเท่ำท่ีสำมำรถกระท ำไดเ้พื่อช ำระเงินคืนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน 

ขำ้งตน้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมสิีทธิภำยใน 10 วนัท ำกำรนับตั้งแต่วนัถดัจำกวนัท ำกำรท่ี 

5 ท่ีเกิดเหตุตำมขอ้ (2)(2.1) หรือวนัถดัจำกวนัท ำกำรท่ีเกิดเหตุตำมขอ้ (2)(2.2) 

และเมื่อไดด้ ำเนินกำรช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทุนแลว้จะถือว่ำเป็นกำรเลิกกองทุนเปิด

น้ัน  

เมื่อไดด้ ำเนินกำรตำมขอ้ยอ่ย (ก) ถึง (ง) ขำ้งตน้แลว้ หำกมีหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นคง

เหลืออยูจ่ำกกำรด ำเนินกำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมประกำศคณะกรรมกำร

ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิกำรช ำระบญัชี

ของกองทุนรวม  

 

(2) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหม้ีกำรปิดสมุดทะเบียนอยำ่งน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งน้ี 

หำกปรำกฏวำ่มีผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่ำ 35 รำย บริษัทจดักำรจะ

ด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี  

(2.1) ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรไดแ้จง้ตลำดหลกัทรพัยไ์วก้่อนมีกำรปิดสมุดทะเบียนวำ่จะ

เลิกกองทุนรวมเมื่อมีผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่ำ 35 รำย บริษัทจดักำรจะ

ด ำเนินกำรเพื่อเลิกกองทุนรวมดงัน้ี  

(ก) แจง้ใหต้ลำดหลกัทรพัยท์รำบเพื่อด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนในกำรเพิกถอนหน่วย

ลงทุนจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนของตลำดหลกัทรพัย ์โดยใหบ้ริษัทจดักำร

ก ำหนดวนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อก ำหนดสิทธิในกำรรบัเงินคืนจำกกำรเลิกกองทุนรวมและ

แจง้ขอ้มลูดงักล่ำวผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรพัย ์ 

(ข) ยุติกำรรบัค ำสัง่ซ้ือและค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนในวนัเดียวกนักบัวนัท่ีตลำด

หลกัทรพัยส์ัง่หำ้มซ้ือหรือขำยหน่วยลงทุนในตลำดหลกัทรพัยต์ำมขัน้ตอนในกำรเพิก

ถอนหน่วยลงทุนจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนของตลำดหลกัทรพัย ์ 

(ค) แจง้เป็นหนังสือใหผู้ดู้แลผลประโยชน์และแจง้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ผ่ำน

ระบบท่ีจดัไวบ้นเว็บไซตข์องส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยในวนัท ำกำรถดัจำก

วนัท่ีตลำดหลกัทรพัยส์ัง่หำ้มซ้ือหรือขำยหน่วยลงทุนในตลำดหลกัทรพัย ์ 

(ง) จ ำหน่ำยทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุนรวมดงักล่ำวภำยใน 5 วนัท ำกำรนับแต่วนัท่ี
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(จ) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมช่ืีออยูใ่นวนัปิดสมุดทะเบียนตำม (2.1) (ก) 

ทรำบโดยทำงไปรษณียล์งทะเบียน และช ำระเงินท่ีรวบรวมไดต้ำม (2.1) (ง) 

คืนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนตำมสดัส่วนภำยใน 10 วนัท ำกำรนับแต่วนัท่ีตลำด

หลกัทรพัยส์ัง่หำ้มซ้ือหรือขำยหน่วยลงทุนในตลำดหลกัทรพัยแ์ละเมื่อได้

ด ำเนินกำรช ำระเงินแลว้ใหถื้อวำ่เป็นกำรเลิกกองทุนรวมน้ัน 

(2.2) ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรไม่ไดแ้จง้ตลำดหลกัทรพัยต์ำม (2.1) ใหบ้ริษัท

จดักำรแจง้เป็นหนังสือใหส้ ำนักงำนทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัท่ีบริษัท

จดักำรไดร้บัแจง้ผลกำรปิดสมุดทะเบียน และด ำเนินกำรปิดสมดุทะเบียนอีก

ครั้งหน่ึงเมื่อครบระยะเวลำ 30 วนันับแต่วนัท่ีมีกำรปิดสมุดทะเบียนในครั้ง

ก่อน พรอ้มทั้งด ำเนินกำรดงัน้ี 

(ก) ในกรณีท่ีกำรปิดสมุดทะเบียนในครั้งหลงัมีผูถื้อหน่วยลงทุนน้อยกว่ำ 35 

รำย ใหบ้ริษัทจดักำรด ำเนินกำรเพื่อเลิกกองทุนรวมโดยใหป้ฎบิติัตำมขัน้ตอนท่ี

ก ำหนดใน (2.1) 

(ข) ในกรณีท่ีกำรปิดสมุดทะเบียนในครั้งหลงัมีผูถื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่ 35 รำย

ขึ้ นไป ใหบ้ริษัทจดักำรแจง้เป็นหนังสือใหส้ ำนักงำนทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำร

นับแต่วนัท่ีบริษัทจดักำรกองทุนรวมไดร้บัแจง้ผลกำรปิดสมุดทะเบียนดงักล่ำว 

… 

 

 

กรณีเป็นกำรเลิกกองทุนเพรำะเหตุอื่นท่ีทรำบก ำหนดกำรเลิกกองทุนล่วงหน้ำ 

ใหบ้ริษัทจดักำรด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี  

(1) แจง้ใหผู้ท่ี้เกี่ยวขอ้งทรำบก่อนวนัเลิกกองทุนไม่น้อยกว่ำ 5 วนัท ำกำรโดย

วิธีกำรดงัน้ี 

(ก) แจง้เป็นหนังสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์ 

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

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

ตลำดหลกัทรพัยส์ัง่หำ้มซ้ือหรือขำยหน่วยลงทุนในตลำดหลกัทรพัย ์เพื่อรวบรวมเงิน

เท่ำท่ีสำมำรถกระท ำไดเ้พื่อช ำระเงินคืนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน  

(จ) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมช่ืีออยูใ่นวนัปิดสมุดทะเบียนตำม (2.1) (ก) ทรำบผ่ำน

ช่องทำงใดๆท่ีมีหลกัฐำนว่ำสำมำรถติดต่อผูถื้อหน่วยลงทุนได ้และช ำระเงินท่ีรวบรวมได้

ตำม (2.1) (ง) คืนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนตำมสดัส่วนภำยใน 10 วนัท ำกำรนับแต่วนัท่ี

ตลำดหลกัทรพัยส์ัง่หำ้มซ้ือหรือขำยหน่วยลงทุนในตลำดหลกัทรพัยแ์ละเมื่อได้

ด ำเนินกำรช ำระเงินแลว้ใหถื้อวำ่เป็นกำรเลิกกองทุนรวมน้ัน  

(2.2) ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรไม่ไดแ้จง้ตลำดหลกัทรพัยต์ำม (2.1) ใหบ้ริษัทจดักำรแจง้

เหตุดงักล่ำวต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ผ่ำนระบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์อง

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัท่ีบริษัทจดักำรไดร้บัแจง้

ผลกำรปิดสมุดทะเบียน และด ำเนินกำรปิดสมุดทะเบียนอีกครั้งหน่ึงเมื่อครบระยะเวลำ 

30 วนันับแต่วนัท่ีมีกำรปิดสมุดทะเบียนในครั้งก่อน พรอ้มทั้งด ำเนินกำรดงัน้ี  

(ก) ในกรณีท่ีกำรปิดสมุดทะเบียนในครั้งหลงัมีผูถื้อหน่วยลงทุนน้อยกว่ำ 35 รำย ให้

บริษัทจดักำรด ำเนินกำรเพื่อเลิกกองทุนรวมโดยใหป้ฎบิติัตำมขัน้ตอนท่ีก ำหนดใน 

(2.1)  

(ข) ในกรณีท่ีกำรปิดสมุดทะเบียนในครั้งหลงัมีผูถื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่ 35 รำยขึ้ นไป ให้

บริษัทจดักำรแจง้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ผ่ำนระบบท่ีจดัไวบ้นเว็บไซตข์อง

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัท่ีบริษัทจดักำรไดร้บัแจง้

ผลกำรปิดสมุดทะเบียนดงักล่ำว  

… 

กรณีเป็นกำรเลิกกองทุนเพรำะเหตุอื่นท่ีทรำบก ำหนดกำรเลิกกองทุนล่วงหน้ำ ใหบ้ริษัท

จดักำรด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี  

(1) แจง้ใหผู้ท่ี้เกี่ยวขอ้งทรำบก่อนวนัเลิกกองทุนไม่น้อยกว่ำ 5 วนัท ำกำรโดยวิธีกำรดงัน้ี 

(ก) แจง้เป็นหนังสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์ 

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

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
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(ค) แจง้ตลำดหลกัทรพัยใ์นกรณีท่ีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ันเป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์ 

(2) ด ำเนินกำรดว้ยวธีิกำรใดๆ เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทัว่ไปทรำบ

เร่ืองดงักล่ำวก่อนวนัเลิกกองทุนเป็นเวลำไม่น้อยกวำ่ 5 วนัท ำกำร เช่น 

เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดักำรหรือทำงหนังสือพมิพ ์หรือโดยจดั

ใหม้ีขอ้มลูเร่ืองดงักล่ำวไว ้ณ สถำนท่ีในกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุนทุกแห่งของ

บริษัทจดักำรและผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน (ถำ้มี) เป็น

ตน้  

(3) จ ำหน่ำยทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝำก

ประเภทกระแสรำยวนั เงินฝำกประเภทออมทรพัย ์และตัว๋สญัญำใชเ้งินท่ีมี

ก ำหนดระยะเวลำใชเ้งินคืนเมื่อทวงถำม ใหเ้สร็จสิ้ นกอ่นวนัเลิกกองทุน 

(ค) แจง้ตลำดหลกัทรพัยใ์นกรณีท่ีหน่วยลงทุนของกองทุนน้ันเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน

ในตลำดหลกัทรพัย ์ 

(2) ด ำเนินกำรดว้ยวธีิกำรใดๆ เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทัว่ไปทรำบเร่ือง

ดงักล่ำวก่อนวนัเลิกกองทุนเป็นเวลำไม่น้อยกวำ่ 5 วนัท ำกำร   

(3) จ ำหน่ำยทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝำกประเภท

กระแสรำยวนั เงินฝำกประเภทออมทรพัย ์และตัว๋สญัญำใชเ้งินท่ีมีก ำหนดระยะเวลำใช้

เงินคืนเมื่อทวงถำม ใหเ้สร็จส้ินก่อนวนัเลิกกองทุน 

 


