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หวัขอ้ โครงการแบบเดิม โครงการแบบใหม ่

รายละเอียดโครงการจดัการ 

ค ำจ ำกดัควำม / นิยำม ... ตดัออก 

จ ำนวนเงินทุนของโครงกำร

จดักำรกองทุนรวม  

2.1 จ ำนวนเงินทุนของโครงกำร : 5,000,000,000.00 บำท 

 

ตดัออก 

ไม่มี 3.  ขอ้มูลเก่ียวกบัจ  านวนเงินทุนโครงการ  

… 

จ ำนวนเงินทุนโครงกำรเร่ิมตน้ : 5,000,000,000.00 บำท 

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 

นโยบำยกำรกูย้มื 3.5. นโยบำยกำรกูย้มื (ถำ้มี) :   

ในกำรจดักำรกองทุน บริษัทจดักำรอำจกูย้มืเงินหรือท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมี

สญัญำซ้ือคืนในนำมกองทุนรวมเพื่อประโยชน์ในกำรจดักำรลงทุนของกองทุน

ไดต้ำมหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรท่ีคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือส ำนักงำน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  

ตดัออก 

ดชันีช้ีวดั/อำ้งอิง 

(Benchmark)  

3.9. ดชันีช้ีวดั/อำ้งอิง (Benchmark) :   

…. 

ตดัออก 

ประเภทของหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื่น หรือกำรหำดอก

ผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน  

 

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวธีิอื่น

ท่ีจะลงทุนในประเทศ :  

... 

ตดัออก 

อตัรำส่วนกำรลงทุนใน

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่ 

เพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุน

รวม  

3.14 อตัรำส่วนกำรลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น เพื่อเป็นทรพัยสิ์น

ของกองทุนรวมในประเทศและต่ำงประเทศ : 

... 

ตดัออก 
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หวัขอ้ โครงการแบบเดิม โครงการแบบใหม ่

กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้ง

แรก 

5.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก : … 

5.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก :… 

ตดัออก 

กำรเสนอขำยภำยหลงักำร

เสนอขำยครั้งแรก 

6.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครั้งแรก : … 

6.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครั้งแรก : … 

6.3. กำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน :  ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้ำ   

ตดัออก 

- เง่ือนไขกำรขำยหน่วยลงทุน 

- กำรไม่ขำยไม่รบัซื้ อคืนไม่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมสัง่ 

6.2.7. เง่ือนไขกำรขำยหน่วยลงทุน 

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรปฏเิสธกำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนใด ๆ ในกรณีท่ีบริษทัจดักำรพิจำรณำแลว้เห็นวำ่กำรสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนดงักล่ำวมีผลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน 

หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อควำมรบัผิดชอบทำงกฎหมำยของบริษัทจดักำร 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอืน่ท่ีบริษัทจดักำร

เป็นผูร้บัผิดชอบด ำเนินกำร เพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน บริษทัจดักำรอำจ

ด ำเนินกำรใหม้ีกำรหกักลบกนัได ้

ในกรณีท่ีบญัชีกองทุนใดไม่มีมลูค่ำคงเหลือในบญัชี และบญัชีน้ันไม่มีกำรติดต่อ

ขอใชบ้ริกำรเป็นเวลำนำนติดต่อกนัเกิน 1 ปี บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะปิด

บญัชีดงักล่ำวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทรำบ 

บริษัทจดักำรมวีตัถุประสงคท่ี์จะเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุน

ภำยในประเทศไทย และมีวตัถุประสงคท่ี์จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุน

กบัหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกำ พลเมืองสหรฐัอเมริกำหรือผูท่ี้

มีถ่ินฐำนอยูใ่นสหรฐัอเมริกำ หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรฐัอเมริกำ 

รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่ำวและบริษัทหรือหำ้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ น

และด ำเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกำ บริษัทจดักำรจึงขอสงวนสิทธิในกำรท่ีจะ

ไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคลดงัท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้  

… 

 

11. กำรไม่ขำยไม่รบัซื้ อคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมสัง่ : 

7.  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

... 

เง่ือนไข ขอ้จ  ากดั การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่: 

กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือหรือ

ค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน ใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ย

เร่ืองหลกัเกณฑก์ำรจดักำรกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่

รำยยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถำบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

 

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏเิสธ และ/หรือระงบักำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือ

บำงส่วน ในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัน้ี  

1. กรณีท่ีบริษัทจดักำรไดพ้ิจำรณำแลว้เห็นว่ำกำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่ำวมีผลกระทบ

ต่อกำรลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อควำม

รบัผิดชอบทำงกฎหมำยของบริษัทจดักำร รวมถึงกรณีท่ีเมื่อบริษัทจดักำรพบวำ่บริษัท

จดักำรจะไม่สำมำรถปฏบิติัหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกนัและ

ปรำบปรำมกำรฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ 

2. บริษัทจดักำรมีวตัถุประสงคท่ี์จะเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนภำยในประเทศไทย 

และมีวตัถุประสงคท่ี์จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของ

ประเทศสหรฐัอเมริกำ พลเมืองสหรฐัอเมริกำหรือผูท่ี้มีถ่ินฐำนอยูใ่นสหรฐัอเมริกำ หรือ

บุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรฐัอเมริกำ รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่ำวและ

บริษัทหรือหำ้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ นและด ำเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกำ บริษัทจดักำร
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หวัขอ้ โครงการแบบเดิม โครงการแบบใหม ่

1. บริษัทจดักำรอำจไม่ขำย ไม่รบัซื้ อคืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตำม

ค ำสัง่ซ้ือ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัไวแ้ลว้ หรืออำจ

หยุดรบัค ำสัง่ซ้ือ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้ในกรณีท่ี

ปรำกฏเหตุดงัต่อไปน้ี  

… 

จึงขอสงวนสิทธิในกำรท่ีจะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคลดงัท่ีกล่ำวมำ

ขำ้งตน้ 

 

 กำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 7.1. ช่องทำงกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน : .… 

7.2. รำยละเอียดช่องทำงกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : … 

7.6. รำยละเอียดระยะเวลำในกำรรบัซื้ อคืน : 

ตดัออก 

7.2.2. กำรช ำระเงินค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

ภำยใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรท่ีก ำหนดไวใ้นโครงกำร บริษัทจดักำรจะ

ช ำระเงินค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้ำยคืนภำยใน 5 วนัท ำกำรนับแต่วนั

ท ำกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตำมวิธีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนระบุไวใ้นค ำขอเปิดบญัชี

กองทุน และ/หรือวธีิกำรอื่นใดท่ีบริษัทจดักำรยอมรบัเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก

ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในอนำคต เช่น E-Wallet เป็นตน้ ทั้งน้ี กรณีท่ีบริษัทจดักำร

จดัใหม้ีช่องทำงกำรรบัช ำระเงินค่ำขำยคืนเพิ่มเติม บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ถื้อ

หน่วยทรำบล่วงหน้ำในเวบ็ไซตข์องบริษัทจดักำร 

 

 

7.  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

... 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

บริษัทจดักำรและผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจะท ำกำรรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนทุกวนัท ำกำรซ้ือขำย ตำมเวลำท่ีก ำหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูส ำคญั 

 

กำรช ำระเงินค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดักำรจะช ำระเงินค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้ำยคืนภำยใน 5 วนัท ำกำรนับ

แต่วนัท ำกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตำมวธีิท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนระบุไวใ้นค ำขอเปิดบญัชี

กองทุน และ/หรือวธีิกำรอื่นใดท่ีบริษัทจดักำรยอมรบัเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนในอนำคต เช่น E-Wallet เป็นตน้ ทั้งน้ี กรณีท่ีบริษทัจดักำรจดัใหม้ช่ีองทำง

กำรรบัช ำระเงินค่ำขำยคืนเพิ่มเติม บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทรำบล่วงหน้ำใน

เว็บไซตข์องบริษัทจดักำร 

 กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 8.1. ช่องทำงกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน : … 

8.2. รำยละเอียดกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : … 

ตดัออก 

- กำรช ำระค่ำรบัซื้ อคืน 

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ย

9. กำรช ำระค่ำรบัซื้ อคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์น

อื่นแทนเงิน : 

7.  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

… 

เง่ือนไข ขอ้จ  ากดั หรือสิทธิในการระงบั การโอน หรือการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 
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หลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่น

แทนเงิน 

- กำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระ

เงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืน

แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

- เง่ือนไขและขอ้จ ำกดัในกำร

จดัสรรและกำรโอนหน่วย

ลงทุน 

9.1 บริษัทจดักำรอำจช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเป็น

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่แทนเงินได ้ตำมเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) กำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนดงักล่ำวมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนน ำหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นน้ันไปช ำระเป็นคำ่ซ้ือหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมอื่นท่ีบริษัทจดักำรเป็นผูร้บัผิดชอบด ำเนินกำร 

(2) บริษัทจดักำรไม่สำมำรถช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน 

(3) ผูถื้อหน่วยลงทุนตกลงรบัช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน และบริษทัจดักำรไดร้บัมติพิเศษใหช้ ำระค่ำขำยคืนหน่วย

ลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงินได ้

… 

10. กำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุน : 

บริษัทจดักำรอำจเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุนท่ีไดม้ีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

… 

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลำท่ี

บริษัทจดักำรพบวำ่ รำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แล

ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและ

รำยงำนกำรชดเชยรำคำ 

… 

13. เง่ือนไขและขอ้จ ำกดัในกำรจดัสรรและกำรโอนหน่วยลงทุน : 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

1. กำรโอนตำมค ำสัง่ศำล 

2. กำรโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซึง่บริษัทจดักำรเห็นสมควรอนุมติัใหโ้อนได ้

นำยทะเบียนอำจจะไม่รบัจดทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุนนอกเหนือจำกกรณีท่ี

ระบุขำ้งตน้ 

กำรช ำระคำ่รบัซื้ อคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน : 

บริษัทจดักำรอำจช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื่นแทนเงินได ้ตำมเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) กำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนดงักล่ำวมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนน ำ

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่น้ันไปช ำระเป็นค่ำซื้ อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นท่ีบริษัท

จดักำรเป็นผูร้บัผิดชอบด ำเนินกำร 

(2) บริษัทจดักำรไม่สำมำรถช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน 

(3) ผูถื้อหน่วยลงทุนตกลงรบัช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น

อื่นแทนเงิน และบริษัทจดักำรไดร้บัมติพิเศษใหช้ ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็น

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่แทนเงินได ้

 

กำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน  : 

บริษัทจดักำรจะเล่ือนก ำหนดช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค ำสัง่

ขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไวแ้ลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

…  

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลำท่ีบริษัท

จดักำรพบวำ่รำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้งโดยมีมลูค่ำตั้งแต่ 1 

สตำงคข์ึ้ นไป และคิดเป็นอตัรำตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่ำหรือรำคำท่ีถูกตอ้ง และ

ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำน

กำรชดเชยรำคำ 

… 

เง่ือนไขและขอ้จ ำกดัในกำรจดัสรรและกำรโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในกำรปฏเิสธกำรจดัสรรและ

กำรโอนหน่วยลงทุนไม่วำ่ทอดใดๆ หำกกำรโอนหน่วยลงทุนดงักล่ำวหรือจดัสรรหน่วย

ลงทุน จะท ำใหบ้ริษัทจดักำรไม่สำมำรถปฏบิติัหนำ้ท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมำยว่ำดว้ยกำร

ป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act 
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อยำ่งไรก็ตำม บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในกำร

ปฏเิสธกำรลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่ว่ำทอดใดๆ หำกกำรโอนหน่วยลงทุน

ดงักล่ำวหรือจดัสรรหน่วยลงทุน จะท ำใหบ้ริษัทจดักำรไม่สำมำรถปฏบิติัหนำ้ท่ี

ท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและ 

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ทั้งน้ี ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบั 

FATCA เป็นไปตำมท่ีก ำหนดไวภ้ำยใตห้วัขอ้ 20 ของโครงกำรจดักำรกองทุน

รวม เร่ือง "ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบั FATCA และกฎหมำยภำษีต่ำงประเทศใน

ลกัษณะเดียวกนั" 

 

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรจดัสรรหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรได้

พิจำรณำแลว้เห็นวำ่กำรจดัสรรในกรณีดงักล่ำวมีผลกระทบต่อกำรลงทุนของ

กองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อควำมรบัผิดชอบทำง

กฎหมำยของบริษัทจดักำรโดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทรำบ

ล่วงหน้ำ 

(FATCA) ได ้หรือมีผลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อ

ช่ือเสียง หรือต่อควำมรบัผิดชอบทำงกฎหมำยของบริษัทจดักำรโดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ให้

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ 

กำรหยุดขำยหรือรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุน 

12. กำรหยุดขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นเพื่อ

รกัษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและกำรเงินของประเทศ หรือเพือ่รกัษำ

เสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงิน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.อำจประกำศ

ใหบ้ริษัทจดักำรหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน

ของกองทุนเปิดไดเ้ป็นกำรชัว่ครำวตำมระยะเวลำท่ีเห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้ง

ไม่เกิน 20 วนัท ำกำรติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัควำมเห็นชอบจำก

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

ค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได ้

ตดัออก 
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ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนเขำ้ (SWITCHING 

IN) 

15.3.3.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขำ้ (SWITCHING IN): 

มีแบบหลำยเง่ือนไข 

รำยละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในอตัรำ

เท่ำกบัค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทำงหรือ

ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนของกองทุนปลำยทำงแลว้แต่อตัรำใดจะสูง

กว่ำ 

ทั้งน้ี บริษัทจดักำรสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเวน้ค่ำธรรมเนียมดงักล่ำว 

โดยบริษัทจดักำรจะประกำศใหท้รำบผ่ำนทำงเวบ็ไซตข์องบริษัทจดักำร 

ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดักำรจะยกเวน้คำ่ธรรมเนียมกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้

ทำงและยกเวน้ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนของกองทุนปลำยทำง 

8.3 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน 

… 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In)  

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ : อตัรำคำ่ธรรมเนียมเดียวกนั ทั้ง

กองทุนรวมภำยใตบ้ริษัทจดักำรเดียวกนั และจำกบริษัทจดักำรอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ : อตัรำ

ค่ำธรรมเนียมท่ีก ำหนด 

เง่ือนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ : ไม่มี 

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขำ้ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 3.00 

ของมลูค่ำซ้ือขำย 

ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนออก 

(SWITCHING OUT) 

15.3.3.2 ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT): 

มีแบบหลำยเง่ือนไข 

รำยละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในอตัรำ

เท่ำกบัค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทำงหรือ

ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนของกองทุนปลำยทำงแลว้แต่อตัรำใดจะสูง

กว่ำ 

ทั้งน้ี บริษัทจดักำรสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเวน้ค่ำธรรมเนียมดงักล่ำว 

โดยบริษัทจดักำรจะประกำศใหท้รำบผ่ำนทำงเวบ็ไซตข์องบริษัทจดักำร 

ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดักำรจะยกเวน้คำ่ธรรมเนียมกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้

ทำงและยกเวน้ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนของกองทุนปลำยทำง 

8.3 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน 

… 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)  

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัรำคำ่ธรรมเนียมเดียวกนั ทั้ง

กรณีสบัเปล่ียนออกไปยงักองทุนรวมภำยใตก้ำรบริหำรของบริษัทจดักำรเ และบริษัท

จดักำรอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัรำ

ค่ำธรรมเนียมท่ีก ำหนด 

เง่ือนไขในการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี 

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 3.00 

ของมลูค่ำซ้ือขำย 
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ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ ท่ีเรียก

เก็บจำกผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วย

ลงทุน 

15.3.7. ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ : มี 

ตำมท่ีจ่ำยจริง 

รำยละเอียดเพิ่มเติม : 

ค่ำธรรมเนียมกำรหกัเงินจำกบญัชีของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน (ถำ้มี) ตำมอตัรำท่ี

ธนำคำรพำณิชย ์หรือสถำบนักำรเงินก ำหนดโดยตดัจ่ำยจำกบญัชีเงินฝำกของผู้

ซ้ือหน่วยลงทุน 

บริษัทจดักำรอำจเรียกเก็บค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัทจดักำร 

หรือนำยทะเบียนด ำเนินกำรใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจำก

กรณีปกติซ่ึงเป็นกรณีท่ีบริษัทจดักำรด ำเนินกำรใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกรำย 

ตำมท่ีจ่ำยจริง เช่น ค่ำใชจ้่ำยในกำรโอนหน่วยลงทุน คำ่ใชจ้่ำยในกำรจดแจง้

กำรจ ำน ำกบันำยทะเบียน ค่ำแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มลูในทะเบียน เป็นตน้ โดย

บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนดงักล่ำวทรำบ 

 … 

8.3 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน 

… 

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : เช่น ค่ำธรรมเนียมกำรหกัเงินจำกบญัชีของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน (ถำ้

มี) ตำมอตัรำท่ีธนำคำรพำณิชย ์หรือสถำบนักำรเงินก ำหนดโดยตดัจ่ำยจำกบญัชีเงิน

ฝำกของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน 

ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละของมลูค่ำหน่วยลงทุน :  

ตามท่ีจา่ยจริง 

รายละเอียดเพ่ิมเติม (ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน) 

กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน จะเรียกเก็บในอตัรำเท่ำกบั

ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทำงหรือค่ำธรรมเนียมกำรขำย

หน่วยลงทุนของกองทุนปลำยทำงแลว้แต่อตัรำใดจะสูงกวำ่ ซ่ึงจะไม่เกินรอ้ยละ 3  ของ

มลูค่ำซ้ือขำย เน่ืองจำกเป็นอตัรำสูงสุดของค่ำธรรมเนียมกำรรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนตน้ทำงหรือค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนของกองทุนปลำยทำง 

 

ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจดักำร

จะไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทำงและ

ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนของกองทุนปลำยทำงเพิ่มเติม 

 

บริษัทจดักำรสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเวน้ค่ำธรรมเนียมดงักล่ำว โดยบริษัท

จดักำรจะประกำศใหท้รำบผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร 

 

หำกกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสงัหำริมทรพัย ์(กอง1) 

และหรือกองทุนรวมโครงสรำ้งพื้ นฐำน (Infrastructure fund) ซ่ึงอยูภ่ำยใตก้ำรบริหำร

ของบริษัทจดักำรเดียวกนั บริษทัจดักำรจะไม่คิดค่ำธรรมเนียมกำรขำยและรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนซ ้ำซอ้นกบักองทุนรวมปลำยทำง  
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บริษัทจดักำรอำจเรียกเก็บค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัทจดักำร หรือนำย

ทะเบียนด ำเนินกำรใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจำกกรณีปกติซ่ึงเป็น

กรณีท่ีบริษัทจดักำรด ำเนินกำรใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกรำย ตำมท่ีจ่ำยจริง เช่น ค่ำใชจ้ำ่ย

ในกำรโอนหน่วยลงทุน ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดแจง้กำรจ ำน ำกบันำยทะเบียน ค่ำแกไ้ข

เปล่ียนแปลงขอ้มลูในทะเบียน เป็นตน้ โดยบริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน

ดงักล่ำวทรำบ  

… 

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

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  
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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 

โดยช่วงเวลำดงักล่ำวจะตอ้งครอบคลุมระยะเวลำกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน

อยำ่งน้อย 1 ครั้ง 

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 วรรคสองและ 15.5.2.2 บริษัทจดักำร

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

เปล่ียนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว 

 

 

- การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ย  

(1) กรณีลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยตำมท่ีระบุไวใ้นโครงกำร บริษัทจดักำรจะ

เปิดเผยใหผู้ล้งทุนทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัท่ีมีกำรเรียกเก็บลดลง โดยกำร

เปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวจะกระท ำโดยวิธีกำรท่ีเหมำะสมอนัท ำใหม้ัน่ใจไดว้่ำผูล้งทุนไดร้บั

ทรำบขอ้มลูดงักล่ำวอยำ่งทัว่ถึง  

(2) กรณีลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยแตกต่ำงไปจำกท่ีระบุไวใ้นโครงกำร บริษัท

จดักำรสำมำรถขอแกไ้ขโครงกำร โดยใหถื้อวำ่ส ำนักงำนเห็นชอบกำรแกไ้ขโครงกำรใน

เร่ืองดงักล่ำว  

 

 15.6. หมำยเหตุ : 8.2 ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม : 
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ค่ำธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยทั้งหมดของกองทุนเป็นอตัรำท่ีรวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม

แลว้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีอตัรำภำษีมลูค่ำเพิ่มหรือภำษีอื่นใดมีกำรเปล่ียนแปลง 

บริษัทจดักำรสงวนสิทธิในกำรปรบัปรุงอตัรำค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำย

ทั้งหมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว 

… 

รายละเอียเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม) : 

ค่ำธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยทั้งหมดของกองทุนท่ีเรียกเก็บจำกกองทุนขำ้งตน้เป็นอตัรำท่ี

รวมภำษีมลูค่ำเพิ่มแลว้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีอตัรำภำษีมลูค่ำเพิ่มหรือภำษีอื่นใดมีกำร

เปล่ียนแปลง บริษัทจดักำรสงวนสิทธิในกำรปรบัปรุงอตัรำค่ำธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำย

ทั้งหมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว 

 

8.3 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน: 

… 

รายละเอียดเพ่ิมเติม (ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน) 

… 

ค่ำธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยทั้งหมดของกองทุนท่ีเรียกเก็บจำกผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วย

ลงทุนเป็นอตัรำท่ีรวมภำษีมลูคำ่เพิ่มแลว้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีอตัรำภำษีมลูค่ำเพิ่มหรือภำษี

อื่นใดมีกำรเปล่ียนแปลง บริษัทจดักำรสงวนสิทธิในกำรปรบัปรุงอตัรำค่ำธรรมเนียมและ

ค่ำใชจ้่ำยทั้งหมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว 

เคร่ืองมือบริหำรควำมเส่ียง

สภำพคล่องของกองทุนรวม 

11. กำรไม่ขำยไม่รบัซื้ อคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมสัง่ : 

1. บริษัทจดักำรอำจไม่ขำย ไม่รบัซื้ อคืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตำม

ค ำสัง่ซ้ือ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัไวแ้ลว้ หรืออำจ

หยุดรบัค ำสัง่ซ้ือ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้ในกรณีท่ี

ปรำกฏเหตุดงัต่อไปน้ี 

(1) ตลำดหลกัทรพัยไ์ม่สำมำรถเปิดท ำกำรซ้ือขำยไดต้ำมปกติ 

(2) บริษัทจดักำรกองทุนรวมพจิำรณำแลว้ มีควำมเช่ือโดยสุจริตและ

สมเหตุสมผลวำ่เป็นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี โดยไดร้บัควำมเห็นชอบของผูดู้แล

ผลประโยชน์แลว้ ซ่ึงใหก้ระท ำไดไ้ม่เกิน 1 วนัท ำกำร เวน้แต่จะไดร้บักำรผ่อน

ผนัเวลำดงักล่ำวจำกส ำนักงำน 

… 

9.  เครื่องมือการบริหารและจดัการความเสี่ยงดา้นสภาพคลอ่งของกองทุนรวม 

- การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงุทนตามค าสัง่หรือจะหยดุรบัค าสัง่ซ้ือหรือขาย

คืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

โดยบริษทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 1 วนัท ำกำร 

… 
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หวัขอ้ โครงการแบบเดิม โครงการแบบใหม ่

วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำ

ในกำรค ำนวณและกำร

ประกำศมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิ 

มลูค่ำหน่วยลงทุน และรำคำ

หน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละ

วิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีท่ี

มลูค่ำหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

16.1. วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมลูค่ำ

ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน : ในประเทศ 

ตดัออก 

16.2. เง่ือนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจดักำรจะค ำนวณมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตำมหลกัเกณฑ ์

และวธีิกำรท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

2. บริษัทจดักำรจะค ำนวณและประกำศมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน 

รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตำม

ระยะเวลำดงัต่อไปน้ี 

(2.1) ค ำนวณมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิและมลูคำ่หน่วยลงทุนทุกส้ินวนัท ำกำรซ้ือ

ขำยหน่วยลงทุน โดยประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป 

(2.2) ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนทุกส้ินวนั

ท ำกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุน โดยจะประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป ทั้งน้ี ใหใ้ช้

มลูค่ำหน่วยลงทุนของส้ินวนัท ำกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุนน้ันเป็นเกณฑใ์นกำร

ค ำนวณรำคำดงักล่ำว 

… 

บริษัทจดักำรอำจไม่ค ำนวณและไม่ประกำศมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่ำหน่วย

ลงทุน รำคำขำยและรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(ก) เมื่อบริษัทจดักำรไม่ขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือ

หรือค ำสัง่ขำยหน่วยลงทุน ตำมท่ีระบุไวใ้นโครงกำร 

(ข) เมื่อมีเหตุท่ีบริษัทจดักำรตอ้งเลิกกองทุน โดยใหไ้ดร้บักำรยกเวน้ตั้งแต่วนัท่ี

ปรำกฏเหตุดงักล่ำว 

เมื่อปรำกฏเหตุตำมขอ้ (ก) และหรือ (ข) บริษัทจดักำรจะประกำศกำรหยุด

ค ำนวณมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรำคำรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุน ณ ท่ีท ำกำรทุกแห่งของบริษัทจดักำรและสถำนท่ีติดต่อทุกแห่งของ

ผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคนืท่ีใชใ้นกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุน และบริษัท

จดักำรจะรำยงำนกำรหยุดค ำนวณมลูคำ่ดงักล่ำวพรอ้มทั้งแสดงเหตุผล และ

10.  ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์ินสุทธิ มูลคา่หน่วย

ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ค ำนวณของทุกส้ินวนัท ำกำร และประกำศภำยในวนัท 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 
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รำยงำนแผนกำรด ำเนินกำรของกองทุนน้ันใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

ทรำบโดยพลนั 

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 

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 
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บริษัทจดักำร 1. บริษัทจดักำร : 

… 

สิทธิ หนำ้ท่ี และควำมรบัผิดชอบ :  

1.1 สิทธิของบริษัทจดักำร  

(ก) รบัค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุน ค่ำปรบักรณีขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลำถือครองท่ีก ำหนดใน

โครงกำร (ถำ้มี) ค่ำธรรมเนียมในกำรจดักำรกองทุนและค่ำธรรมเนียม 

ค่ำใชจ้่ำย และหรือ เงินตอบแทนอื่นใด ตำมอตัรำท่ีก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ 

"ค่ำธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยท่ีเรียกเก็บจำกผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนและ

กองทุนรวม"  

… 

(ฉ) ช ำระคำ่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน 

ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ “กำรช ำระค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์

หรือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน” 

 

1.2 หน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของบริษัทจดักำร  

บริษัทจดักำรมีหนำ้ท่ีและควำมรบัผิดชอบดงัน้ี 

(1) กำรจดัตั้ง เปล่ียนแปลง เพิม่เติม และจดทะเบียนกองทุน  

...  

(ง) แจง้กำรแกไ้ขเพิ่มเติมจ ำนวนและมลูค่ำหน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด 

ณ วนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือน ใหแ้ก่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทุกเดือน

ภำยในวนัท่ี 20 ของเดือนถดัไป 

(จ) แจง้กำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มลูท่ีไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ ยกเวน้กำรเพิ่มจ ำนวน

เงินทุนจดทะเบียนและกำรแกไ้ขเพิ่มเติมจ ำนวนและมลูค่ำหน่วยลงทุนท่ี

จ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนใหแ้ก่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

ทรำบภำยใน 5 วนัท ำกำรนับแต่วนัท่ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมน้ัน 

1. บริษัทจดักำร : 

… 

สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ :  

1. สิทธิของบริษัทจดักำร  

(ก) รบัค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

ค่ำปรบักรณีขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลำถือครองท่ีก ำหนดในโครงกำร (ถำ้มี) 

ค่ำธรรมเนียมในกำรจดักำรกองทุนและค่ำธรรมเนียม ค่ำใชจ้่ำย และหรือ เงินตอบแทน

อื่นใด ตำมอตัรำท่ีก ำหนดไวใ้นโครงกำร  

… 

(ฉ) ช ำระคำ่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน ตำมท่ี

ก ำหนดไวใ้นโครงกำร 

 

 

 

 

2. หน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของบริษัทจดักำร  

(1) กำรจดัตั้ง เปล่ียนแปลง เพิม่เติม และจดทะเบียนกองทุน  

...  

(ง) แจง้กำรแกไ้ขเพิ่มเติมจ ำนวนและมลูค่ำหน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด ณ วนัท ำ

กำรสุดทำ้ยของเดือน ใหแ้ก่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมท่ีประกำศก ำหนด 

(จ) แจง้กำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มลูท่ีไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้  

(ฉ) เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรกองทุนหรือวิธีจดักำรกองทุน  

(ช) จดัท ำหนังสือช้ีชวนตำมระยะเวลำท่ีประกำศก ำหนด  

... 

(ซ) ด ำเนินกำรเลิกกองทุนตำมหวัขอ้ “กำรเลิกกองทุนรวม”  

(ฌ) จดัใหม้ีกำรช ำระบญัชีตำมหวัขอ้ “กำรช ำระบญัชีเมื่อเลิกกองทุนรวม” 
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(ฉ) เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรกองทุนหรือ วธีิจดักำร

กองทุนภำยใตห้วัขอ้ "วธีิกำรแกไ้ขโครงกำรจดักำรกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีกำร

จดักำร" 

(ช) จดัท ำหนังสือช้ีชวนใหม่ทุกรอบปีบญัชีเพื่อแสดงขอ้มลูเก่ียวกบักองทุน ณ 

วนัส้ินปีบญัชี และส่งใหแ้ก่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 60 วนั นับ

แต่วนัส้ินปีบญัชีน้ัน 

… 

(ฌ) ด ำเนินกำรเลิกกองทุนตำมหวัขอ้ “กำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทุนรวม” 

และ “กำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำร เมื่อเลิกโครงกำรจดักำรกองทุนรวม” 

(ญ) จดัใหม้ีกำรช ำระบญัชีตำมหวัขอ้ "กำรช ำระบญัชีกองทุนรวม และวธีิกำร

เฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงกำร" 

 

(2) กำรบริหำรกองทุน  

...  

(จ) จดัใหม้ีกำรรบัและจำ่ยค่ำธรรมเนียม ค่ำใชจ้ำ่ย หรือเงินตอบแทนอื่นใด

จำกและใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องกำร

จดักำรของกองทุนตำมท่ีก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ "ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้ำ่ยท่ี

เรียกเก็บจำกผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"  

(ฉ) เบิกจ่ำยเงินของกองทุนส ำหรบัค่ำใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนของกองทุน

ภำยใตห้วัขอ้ "ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้ำ่ยท่ีเรียกเก็บจำกกองทุนรวม"  

(ช) ก ำหนดรำคำท่ีเป็นธรรมของหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นของกองทุน ดว้ย

ควำมเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อใชใ้นกำรค ำนวณทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรสำมำรถแสดงใหเ้ห็นไดว้่ำวิธีกำรค ำนวณมลูคำ่

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนตำมท่ีก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ

สมำคมไม่เหมำะสมกบัสภำวกำรณใ์นขณะท่ีค ำนวณมลูคำ่  

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) กำรบริหำรกองทุน  

...  

(จ) จดัใหม้ีกำรรบัและจำ่ยค่ำธรรมเนียม ค่ำใชจ้ำ่ย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจำกและ

ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องกำรจดักำรของกองทุน

ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นโครงกำร  

(ฉ) เบิกจ่ำยเงินของกองทุนส ำหรบัค่ำใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินงำนของกองทุน ตำมท่ีระบุไว้

ในโครงกำร 

(ช) ก ำหนดรำคำท่ีเป็นธรรมของหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นของกองทุน ดว้ยควำม

เห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อใชใ้นกำรค ำนวณมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ใน

กรณีท่ีบริษัทจดักำรสำมำรถแสดงใหเ้ห็นไดว้่ำวิธีกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุนตำมท่ีก ำหนดในประกำศสมำคมบริษัทจดักำรลงทุนไม่เหมำะสมกบัสภำวกำรณ์

ในขณะท่ีค ำนวณมลูคำ่  

... 
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(ญ) ขอควำมเห็นชอบจำกผูดู้แลผลประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ “กำร

รบัช ำระหน้ีเพื่อกองทุนรวมดว้ยทรพัยสิ์นอื่น” 

(ฎ) พิจำรณำจำ่ยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตำมเง่ือนไขและวธีิกำรท่ี

ก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ "นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล" และ "กำรก ำหนดเวลำและ

วิธีกำรจำ่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" 

 

(3) กำรจดัท ำบญัชีและกำรรำยงำน  

...  

(ง) ค ำนวณมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน รำคำหน่วยลงทุนตำมท่ี

ระบุไวใ้นหวัขอ้ "วธีิกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศ

มลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคำ่หน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละ

วิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีท่ีมลูค่ำหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง"  

… 

(4) กำรขำยและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนและงำนทะเบียนหน่วยลงทุน 

...  

(ค) จดัสรรหน่วยลงทุนตำมวธีิกำรท่ีก ำหนดในขอ้ "กำรจดัสรรหน่วยลงทุน" 

และ "กำรจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน"  

(ง) ด ำเนินกำรจดัสรรจ ำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีจะรบัซื้ อคืนจำกผูถื้อ

หน่วยลงทุนตำมส่วนตำมหวัขอ้ “กำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืน

หน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือ “กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนตำมค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน” หรือ “กำรช ำระคำ่รบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน”  

…  

(ฉ) ด ำเนินกำรชดเชยรำคำตำมหวัขอ้ "หลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรด ำเนินกำรใน

กรณีท่ีมลูค่ำหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง"  

...  

(ญ) ขอควำมเห็นชอบจำกผูดู้แลผลประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมท่ีประกำศ

ก ำหนด  

 

 

 

 

(3) กำรจดัท ำบญัชีและกำรรำยงำน  

...  

(ง) ค ำนวณมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุนตำมท่ีระบุไว้

ในโครงกำร 

… 

 

 

(4) กำรขำยและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนและงำนทะเบียนหน่วยลงทุน  

...  

(ค) จดัสรรหน่วยลงทุนตำมวธีิกำรท่ีก ำหนด  

(ง) ด ำเนินกำรจดัสรรจ ำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีจะรบัซื้ อคืนจำกผูถื้อหน่วยลงทุน

ตำมส่วนตำมท่ีระบุไวใ้นโครงกำร  

... 

(ฉ) ด ำเนินกำรชดเชยรำคำกรณีท่ีรำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ตำมท่ีระบุไวใ้นโครงกำร 

... 

(ฌ) ปิดบญัชีกองทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมิไดท้ ำกำรซ้ือขำยและไม่มีหน่วยลงทุนคง

เหลืออยูใ่นบญัชีกองทุน  

… 

(ฎ) ขอควำมเห็นชอบจำกผูดู้แลผลประโยชน์ในกรณีท่ีจะด ำเนินกำรเล่ือนก ำหนดกำร

ช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ตำมท่ีระบุไวใ้นโครงกำร 
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(ฌ) ปิดบญัชีกองทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมิไดท้ ำกำรซ้ือขำยและไม่มีหน่วย

ลงทุนคงเหลืออยูใ่นบญัชีกองทุนตำมท่ีระบุเง่ือนไขไวใ้นหวัขอ้ "กำรรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุน" 

… 

(ฎ) ขอควำมเห็นชอบจำกผูดู้แลผลประโยชน์ในกรณีท่ีจะด ำเนินกำรตำมขอ้ 

“กำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” 

หรือขอ้ “กำรช ำระค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น

แทนเงิน” 

... 

... 

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 

(ข) รบัรองควำมถูกตอ้งในกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยสิ์น มลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ 

และ มลูค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนท่ี

บริษัทจดักำรไดค้ ำนวณไวแ้ลว้ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ "วธีิกำรค ำนวณ 

ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่ำหน่วย

ลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน" ของโครงกำร 

(ค) ใหค้วำมเห็นชอบรำคำท่ีเป็นธรรมของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุน 

ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรแสดงใหเ้ห็นว่ำกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของ

2. ผูดู้แลผลประโยชน์ :   

… 

2. หน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์  

(1) หน้ำท่ีโดยทัว่ไป  

(ก) ดูแลใหบ้ริษัทจดักำรปฏบิติัตำมหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบตำมท่ีระบุไวใ้นโครงกำร

จดักำรกองทุนและขอ้ผูกพนัระหว่ำงผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดักำรโดยเคร่งครดั 

(ข) รบัรองควำมถูกตอ้งในกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยสิ์น มลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ และมลูคำ่

หน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดักำรได้

ค ำนวณไวแ้ลว้ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นโครงกำร  

(ค) ใหค้วำมเห็นชอบรำคำท่ีเป็นธรรมของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุน ในกรณี

ท่ีบริษัทจดักำรแสดงใหเ้ห็นวำ่กำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนตำมท่ีก ำหนด

ไวใ้นประกำศสมำคมบริษัทจดักำรลงทุนไม่เหมำะสมกบัสภำวะกำรณใ์นขณะท่ีค ำนวณ

มลูค่ำ 

(ง) รบัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงั และรำยงำนกำรชดเชยรำคำ กรณีท่ี

มลูค่ำหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตำมท่ีระบุไวใ้นโครงกำร 

...  
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กองทุนตำมท่ีก ำหนดไวใ้นกฎหมำย ก.ล.ต. หรือประกำศสมำคมไม่เหมำะสม

กบัสภำวกำรณใ์นขณะท่ีค ำนวณมลูค่ำ 

(ง) รบัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงั และรำยงำนกำรชดเชย

รำคำตำมหวัขอ้ “หลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรด ำเนินกำรในกรณีท่ีมลูค่ำหน่วยลงทุน

ไม่ถูกตอ้ง”  

...  

(ญ) ใหค้วำมเห็นชอบในกรณีท่ีบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมหวัขอ้ “กำร

เล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือ

ขอ้ “กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืน

หน่วยลงทุนท่ีไดร้บัไวแ้ลว้ หรือกำรหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วย

ลงทุน” หรือ “กำรรบัช ำระหน้ีเพื่อกองทุนรวมดว้ยทรพัยสิ์นอื่น” 

... 

(ญ) 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 

เมื่อผูถื้อหน่วยลงทุนน ำหน่วยลงทุนมำขำยคืนแก่บริษัทจดักำรตำมหลกัเกณฑ ์

เง่ือนไข และวิธีกำรท่ีก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ "วธีิกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน" โดยผู ้

ถือหน่วยลงทุนสำมำรถน ำหน่วยลงทุนมำขำยคืนไดทุ้กวนัท ำกำรรบัซื้ อขำยตำม

รำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนซ่ึงค ำนวณตำมหวัขอ้ “วธีิกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำ

ในกำรค ำนวณและกำรประกำศมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคำ่หน่วยลงทุน และ

รำคำหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรด ำเนินกำรในกรณีท่ีมลูค่ำหน่วยลงทุน

ไม่ถูกตอ้ง” และไดร้บักำรรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ยกเวน้ กรณีท่ี

13. สิทธิหนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูถื้อหน่วยลงทุน  

... 

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดักำรมีขอ้ผูกพนัท่ีจะตอ้งรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจำกผูถื้อหน่วยลงทุน เมื่อผูถื้อ

หน่วยลงทุนน ำหน่วยลงทุนมำขำยคืนแก่บริษัทจดักำร หรือผ่ำนผูส้นับสนุนกำรขำยหรือ

รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถน ำหน่วยลงทุนมำขำยคืนไดทุ้กวนัท ำกำร

รบัซื้ อคืน ยกเวน้กรณีท่ีบริษัทจดักำรด ำเนินกำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืน

หน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนหรือไม่ขำย ไม่รบัซื้ อคืน ไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน

ตำมสัง่  

 



ตารางเปรียบเทียบการแกไ้ขโครงการกองทุนเปิดเค หุน้ทุน ส าหรบักองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

         18 

 

หวัขอ้ โครงการแบบเดิม โครงการแบบใหม ่

บริษัทจดักำรด ำเนินกำรตำมท่ีก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ “กำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระ

เงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือ “กำรไมข่ำยหรือไม่รบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน” 

ผูถื้อหน่วยลงทุนมสิีทธิไดร้บัช ำระคำ่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย ์หรือ

ทรพัยสิ์นอื่นแทนเงินได ้ในกรณีท่ีกองทุนไม่สำมำรถช ำระเงินค่ำรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนได ้ตำมท่ีก ำหนดไวภ้ำยใตห้วัขอ้ “กำรช ำระ

ค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน” 

ผูถื้อหน่วยลงทุนอำจไดร้บัช ำระค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอืน่

แทนเงินได ้ในกรณีท่ีกองทุนไม่สำมำรถช ำระเงินค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุนไดต้ำมท่ีก ำหนดไวใ้นโครงกำร  

 

13.4. ขอ้จ ำกดักำรโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในกำรปฏเิสธกำร

ลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่วำ่ทอดใดๆ หำกกำรโอนหน่วยลงทุนดงักล่ำว 

ท ำใหบ้ริษัทจดักำรไม่สำมำรถปฏบิติัหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมำยว่ำดว้ยกำร

ป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance 

Act (FATCA) ได ้ทั้งน้ี ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบั FATCA เป็นไปตำมท่ีก ำหนดไวใ้น

ภำยใตห้วัขอ้ 20 ของโครงกำรจดักำรกองทุนรวม เร่ือง "ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบั 

FATCA และกฎหมำยภำษีต่ำงประเทศในลกัษณะเดียวกนั" 

13. สิทธิหนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูถื้อหน่วยลงทุน  

... 

ขอ้จ  ากดัการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในกำรปฏเิสธกำรโอนหน่วย

ลงทุนไม่ว่ำทอดใดๆ หำกกำรโอนหน่วยลงทุนดงักล่ำวจะท ำใหบ้ริษัทจดักำรไม่สำมำรถ

ปฏบิติัหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและ 

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้หรือมีผลกระทบต่อกำรลงทุนของ

กองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อควำมรบัผิดชอบทำงกฎหมำย

ของบริษัทจดักำรโดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหนำ้ 

13.5. สิทธิในกำรลงมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรลงทุนหรือแกไ้ขวิธี

จดักำร : 

ผูถื้อหน่วยลงทุนมสิีทธิลงมติเพื่อท ำกำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรหรือแกไ้ขวิธี

จดักำร ซ่ึงเป็นไปตำมหวัขอ้ "กำรขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวธีิกำรแกไ้ข

โครงกำรจดักำรกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีกำรจดักำร" ในส่วนรำยละเอียด

โครงกำรจดักำรกองทุนรวม และในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุน

เกินกว่ำหน่ึงในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษัท

จดักำรหรือบริษัทหลกัทรพัยท่ี์เป็นเจำ้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วย

13. สิทธิหนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูถื้อหน่วยลงทุน  

... 

สิทธิในการลงมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทุนหรือแกไ้ขวิธีจดัการ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมสิีทธิลงมติเพื่อท ำกำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรหรือแกไ้ขวิธีจดักำร และ

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำหน่ึงในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ี

จ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษัทจดักำรหรือบริษัทหลกัทรพัยท่ี์เป็นเจำ้ของบญัชีแบบไม่

เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ตอ้งไม่นับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วย

ลงทุนน้ันในส่วนท่ีเกินกว่ำหน่ึงในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด  
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ลงทุน (Omnibus Account) ตอ้งไม่นับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนน้ันใน

ส่วนท่ีเกินกวำ่หน่ึงในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี เป็นไปภำยใตห้วัขอ้ "กำรขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวธีิกำรแกไ้ข

โครงกำรจดักำรกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีกำรจดักำร" ในส่วนรำยละเอียด

โครงกำรจดักำรกองทุนรวม 

 

เง่ือนไขในกำรออกเอกสำร

แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและ

ระยะเวลำกำรส่งมอบ 

14.2. เง่ือนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลำกำร

ส่งมอบ : 

เมื่อบริษัทจดักำรไดร้บัค ำขอเปิดบญัชีกองทุนและค ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของ

กองทุนท่ีกรอกรำยละเอียดครบถว้นชดัเจนพรอ้มหลกัฐำนประกอบต่ำงๆ 

ตำมท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ "เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี" และผูจ้องซ้ือหรือผู ้

สัง่ซ้ือไดช้ ำระค่ำซื้ อหน่วยลงทุนครบถว้นแลว้ บริษัทจดักำรจะส่งมอบส ำเนำค ำ

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐำน และจะ

ด ำเนินกำรใหม้ีกำรจดัส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบยนืยนัรำยกำร 

และใบเสร็จรบัเงินเพื่อเป็นกำรยนืยนัจ ำนวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผู ้

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนภำยใน 15 วนันับแต่วนัถดัจำกวนัส้ินสุดระยะเวลำเสนอขำย

ครั้งแรก หรือภำยใน 4 วนัท ำกำรนับแต่วนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรซ้ือและ

บริษัทจดักำรไดจ้ดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันเรียบรอ้ยแลว้ 

… 

14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

… 

เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการสง่มอบ :  

เมื่อบริษัทจดักำรไดร้บัค ำขอเปิดบญัชีกองทุนและค ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนท่ี

กรอกรำยละเอียดครบถว้นชดัเจนพรอ้มหลกัฐำนประกอบต่ำงๆ และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือ

ไดช้ ำระค่ำซื้ อหน่วยลงทุนครบถว้นแลว้ บริษัทจดักำรจะส่งมอบส ำเนำค ำสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐำน และจะด ำเนินกำรใหม้ีกำร

จดัส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบยนืยนัรำยกำร และใบเสร็จรบัเงินเพื่อเป็น

กำรยนืยนัจ ำนวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนภำยใน 15 วนันับ

แต่วนัถดัจำกวนัส้ินสุดระยะเวลำเสนอขำยครั้งแรก หรือภำยใน 4 วนัท ำกำรนับแต่วนัท ำ

กำรถดัจำกวนัท ำกำรซ้ือและบริษัทจดักำรไดจ้ดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

น้ันเรียบรอ้ยแลว้ 

… 

วิธีกำรช ำระเงินหรือทรพัยสิ์น

อื่นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

16. วิธีกำรช ำระเงินหรือทรพัยสิ์นอื่นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน : 

หำกมีกำรผิดนัดช ำระหน้ีหรือมพีฤติกำรณว์ำ่ผูอ้อกตรำสำรแห่งหน้ีหรือลูกหน้ี

ตำมสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่สำมำรถช ำระหน้ีได ้บริษทัจดักำรจะรบั

ช ำระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นทั้งท่ีเป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพื่อกองทุน

รวมตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรในกำร

จดักำรกองทุนรวมในกรณีท่ีผูอ้อกตรำสำรแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตำมสิทธิเรียกรอ้ง

ผิดนัดช ำระหน้ี ดงัน้ี  

16. วิธีการช าระเงินหรือทรพัยส์ินอ่ืน : 

วิธีกำรช ำระเงินหรือทรพัยสิ์นอืน่ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจดักำรอำจช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์

หรือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงินได ้ตำมเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) กำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนดงักล่ำวมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนน ำ

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่น้ันไปช ำระเป็นค่ำซื้ อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นท่ีบริษัท

จดักำรเป็นผูร้บัผิดชอบด ำเนินกำร 

(2) บริษัทจดักำรไม่สำมำรถช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน 
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… 

16.4 วิธีกำรช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์

หรือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน 

1. บริษัทจดักำรอำจช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเป็น

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่แทนเงินได ้ตำมเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) กำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนดงักล่ำวมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนน ำหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นน้ันไปช ำระเป็นคำ่ซ้ือหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมอื่นท่ีบริษัทจดักำรเป็นผูร้บัผิดชอบด ำเนินกำร 

(2) บริษัทจดักำรไม่สำมำรถช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน 

(3) ผูถื้อหน่วยลงทุนตกลงรบัช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน และบริษทัจดักำรไดร้บัมติพิเศษใหช้ ำระค่ำขำยคืนหน่วย

ลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงินได ้

… 

(3) ผูถื้อหน่วยลงทุนตกลงรบัช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น

อื่นแทนเงิน และบริษัทจดักำรไดร้บัมติพิเศษใหช้ ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็น

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่แทนเงินได ้

… 

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 

บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในกำรปฏเิสธกำรโอนหน่วย

ลงทุนไม่ว่ำทอดใดๆ หำกกำรโอนหน่วยลงทุนดงักล่ำวจะท ำใหบ้ริษัทจดักำรไม่สำมำรถ

ปฏบิติัหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและ 

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้หรือมีผลกระทบต่อกำรลงทุนของ

กองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อควำมรบัผิดชอบทำงกฎหมำย

ของบริษัทจดักำรโดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหนำ้ 

… 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน 

ในกำรขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนเพือ่กำรแกไ้ขโครงกำรหรือวธีิกำรจดักำร บริษัทจดักำรจะ

ด ำเนินกำรดว้ยวธีิกำรใดวธีิกำรหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1) กำรประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน 
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(2) กำรส่งหนังสือขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน 

ซ่ึงแนวทำงปฏบิติัในกำรขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนจะเป็นไปตำมประกำศท่ีเกี่ยวขอ้ง 

… 

กำรเลิกกองทุนรวม 22.2. กำรด ำเนินกำรของบริษทัจดักำร เมื่อเลิกกองทุนรวม : 

เวน้แต่กฎหมำย ก.ล.ต. จะก ำหนดเป็นอยำ่งอื่น เมื่อปรำกฏเหตุตำมขอ้ 22.1 

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ีเพื่อเลิกกองทุน 

(ก) ยุติกำรรบัค ำสัง่ซ้ือและค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่วนัท ำกำรท่ีปรำกฏ

เหตุตำมขอ้ 22.1(1) 

(ข) แจง้ใหผู้ท่ี้เกี่ยวขอ้งทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัท ำกำรท่ีปรำกฏเหตุ 

โดยวิธีกำรดงัน้ี 

(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนทรำบโดยทำง

ไปรษณียล์งทะเบียน 

(2) แจง้เป็นหนังสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์ 

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

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

(ค) จ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุนดงักล่ำวภำยใน 5 

วนัท ำกำรนับแต่วนัท่ีปรำกฏเหตุตำม ขอ้ 22.1(1)  เพื่อรวบรวมเงินเท่ำท่ี

สำมำรถกระท ำไดเ้พื่อช ำระค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนโดย

อตัโนมติั 

(ง) ช ำระค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตำมสดัส่วนจ ำนวนเงินท่ีรวบรวมไดต้ำม (ค) 

ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนภำยใน 10 วนัท ำกำรนับแต่วนัท ำกำรท่ีปรำกฏเหตุตำมขอ้ 

22.1(1) และเมื่อไดด้ ำเนินกำรช ำระคำ่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนแลว้ใหถื้อวำ่เป็น

กำรเลิกกองทุน 

เมื่อไดด้ ำเนินกำรตำม (ก) ถึง (ง) แลว้หำกมีหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นคง

เหลืออยูจ่ำกกำรด ำเนินกำรตำม (ค) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมประกำศ

19. การเลิกกองทุนรวม  

... 

การด าเนินการของบริษทัจดัการ เม่ือเลิกกองทุนรวม :  

เวน้แต่กฎหมำย ก.ล.ต. จะก ำหนดเป็นอยำ่งอื่น เมื่อเกิดเหตุตำมเง่ือนไขในกำรเลิก

กองทุนในขอ้ (1) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ีเพื่อเลิกกองทุน 

(ก) ยุติกำรรบัค ำสัง่ซ้ือและค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่วนัท ำกำรท่ีเกิดเหตุ  

(ข) แจง้ใหผู้ท่ี้เกี่ยวขอ้งทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัท ำกำรท่ีเกิดเหตุ โดยวิธีกำร

ดงัน้ี 

(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนทรำบโดยช่องทำงใดๆท่ีมี

หลกัฐำนว่ำสำมำรถติดต่อผูถื้อหน่วยลงทุนได ้

(2) แจง้เป็นหนังสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์ 

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

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

(ค) จ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุนดงักล่ำวภำยใน 5 วนัท ำ

กำรนับแต่วนัท ำกำรท่ีเกิดเหตุ เพื่อรวบรวมเงินเท่ำท่ีสำมำรถกระท ำไดเ้พื่อช ำระค่ำรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั 

(ง) ช ำระค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตำมสดัส่วนจ ำนวนเงินท่ีรวบรวมไดต้ำม (ค) ใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนภำยใน 10 วนัท ำกำรนับแต่วนัท ำกำรท่ีเกิดเหตุ และเมื่อไดด้ ำเนินกำรช ำระ

ค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนแลว้ใหถื้อวำ่เป็นกำรเลิกกองทุน 

เมื่อไดด้ ำเนินกำรตำม (ก) ถึง (ง) แลว้หำกมีหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นคงเหลืออยูจ่ำก

กำรด ำเนินกำรตำม (ค) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

ว่ำดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิกำรช ำระบญัชีของกองทุนรวม 
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คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรช ำระบญัชีของ

กองทุนรวม 

เมื่อจะมีกำรเลิกกองทุนรวมใดเพรำะเหตุอื่นท่ีทรำบก ำหนดกำรเลิกกองทุนรวม

ล่วงหน้ำ ใหบ้ริษัทจดักำรกองทุนรวมด ำเนินกำรเกี่ยวกบักองทุนรวมน้ัน

ดงัต่อไปน้ี 

(1) แจง้ใหผู้ท่ี้เกี่ยวขอ้งทรำบภำยใน 5 วนัท ำกำรนับแต่วนัท ำกำรท่ีปรำกฏ

เหตุ โดยวิธีกำรดงัน้ี 

(ก) แจง้เป็นหนังสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์ 

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

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

(ค) แจง้ตลำดหลกัทรพัยใ์นกรณีท่ีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ันเป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์

(2) ด ำเนินกำรดว้ยวธีิกำรใด ๆ เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทัว่ไป

ทรำบเร่ืองดงักล่ำวก่อนวนัเลิกกองทุนรวมเป็นเวลำไม่น้อยกวำ่ 5 วนัท ำกำร 

เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษัทจดักำรกองทุนรวมหรือทำง

หนังสือพิมพ ์หรือโดยจดัใหม้ีขอ้มลูเร่ืองดงักล่ำวไว ้ณ สถำนท่ีในกำรซ้ือขำย

หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดักำรกองทุนรวมและผูส้นับสนุนกำรขำยหรือ

รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน (ถำ้มี) เป็นตน้ 

(3) จ ำหน่ำยทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝำกประเภท

กระแสรำยวนั เงินฝำกประเภทออมทรพัย ์และตัว๋สญัญำใชเ้งินท่ีมีก ำหนด

ระยะเวลำใชเ้งินคืนเมื่อทวงถำม ใหเ้สร็จส้ินก่อนวนัเลิกกองทุนรวม 

(4) บริษัทจดักำรจะจดัใหม้ีผูช้ ำระบญัชีท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

เห็นชอบเพื่อด ำเนินกำรคิดค ำนวณรวบรวมทรพัยสิ์น จดัท ำบญัชี จ ำหน่ำย

ทรพัยสิ์นของกองทุน ช ำระภำระหน้ีสินและค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ของกองทุน รวมทั้ง

ท ำกำรอยำ่งอื่นตำมท่ีจ ำเป็นเพือ่ช ำระบญัชีของกองทุนใหเ้สร็จส้ิน ทั้งน้ี ตำม

หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ

เมื่อจะมีกำรเลิกกองทุนรวมใดเพรำะเหตุอื่นท่ีทรำบก ำหนดกำรเลิกกองทุนรวมล่วงหน้ำ 

ใหบ้ริษัทจดักำรกองทุนรวมด ำเนินกำรเกี่ยวกบักองทุนรวมน้ันดงัต่อไปน้ี 

(1) แจง้ใหผู้ท่ี้เกี่ยวขอ้งทรำบภำยใน 5 วนัท ำกำรนับแต่วนัท ำกำรท่ีปรำกฏเหตุ โดย

วิธีกำรดงัน้ี 

(ก) แจง้เป็นหนังสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์ 

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

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

(ค) แจง้ตลำดหลกัทรพัยใ์นกรณีท่ีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ันเป็นหลกัทรพัยจ์ด

ทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์

(2) ด ำเนินกำรดว้ยวธีิกำรใด ๆ เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทัว่ไปทรำบเร่ือง

ดงักล่ำวก่อนวนัเลิกกองทุนรวมเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 วนัท ำกำร  

(3) จ ำหน่ำยทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝำกประเภทกระแส

รำยวนั เงินฝำกประเภทออมทรพัย ์และตัว๋สญัญำใชเ้งินท่ีมีก ำหนดระยะเวลำใชเ้งินคืน

เมื่อทวงถำม ใหเ้สร็จส้ินก่อนวนัเลิกกองทุนรวม 
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ก ำหนด ส ำหรบัคำ่ใชจ้ำ่ยและเงินค่ำตอบแทนในกำรช ำระบญัชีของกองทุนจะ

หกัจ่ำยจำกทรพัยสิ์นของกองทุน และผูช้ ำระบญัชีจะด ำเนินกำรเฉล่ียคืนเงิน

ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตำมมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิเท่ำท่ีคงเหลืออยูต่ำมสดัส่วน

จ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนถืออยู ่

 


