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รายละเอียดโครงการจดัการ 

7. การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ขายคืนใหก้บัผูส้ัง่

ขายคืนหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วย

ลงทุน ตามช่องทางการซ้ือขาย หรือตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการอาจก าหนดขึ้ นเพื่อ

ประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบผ่าน

ทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจใหท้ ารายการสัง่ขาย

คืนหน่วยลงทุนโดยมีมลูค่าขัน้ต า่น้อยกวา่ท่ีก าหนดในบางกรณีได ้เพื่อรองรบั

รายการส่งเสริมการขายหรือบริการของบริษัทจดัการ โดยขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของ

บริษัทจดัการ  

 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจะท าการรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนทุกวนัท าการซ้ือขาย ตามเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวนส่วน

สรุปขอ้มลูส าคญั  

 

โดยวนัท าการซ้ือขายในท่ีน้ี หมายถึง วนัท าการปกติของบริษัทจดัการ และไม่เป็น

วนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกิจจดัการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในท านอง

เดียวกนักบัธุรกจิจดัการกองทุน และผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้งในต่างประเทศ ซ่ึง

จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา ซ่ึงวนัหยุดท าการดงักล่าวหมายรวมถึง วนัหยุด

ท าการของกองทุนหลกั และ/หรือวนัหยุดท าการของประเทศ และ/หรือตลาด

หลกัทรพัยท่ี์กองทุนหลกัลงทุน และ/หรือจดทะเบียนซ้ือขาย และ/หรือวนัหยุดท า

การของตวัแทนรบัค าสัง่ซ้ือขาย และ/หรือวนัหยุดท าการของธนาคารต่างประเทศ

หรือประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และ/หรือวนัหยุด

ท าการอื่นใดท่ีจะประกาศเพิ่มเติม 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ขายคืนใหก้บัผูส้ัง่

ขายคืนหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วย

ลงทุน ตามช่องทางการซ้ือขาย หรือตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการอาจก าหนดขึ้ นเพื่อ

ประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบผ่าน

ทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจใหท้ ารายการสัง่ขาย

คืนหน่วยลงทุนโดยมีมลูค่าขัน้ต า่น้อยกวา่ท่ีก าหนดในบางกรณีได ้เพื่อรองรบั

รายการส่งเสริมการขายหรือบริการของบริษัทจดัการ โดยขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของ

บริษัทจดัการ  

 

ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีลงทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน 

สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกนัชีวิตได ้โดยบริษัทประกนั

ชีวิตอาจก าหนดมลูค่าขัน้ต า่ในการขายคืนหน่วยลงทุน เง่ือนไขในการขายคืนหน่วย

ลงทุน วนัและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วธีิการน าส่งเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทุนเพิ่มเติมตามท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิต และ/หรือเอกสารการขายท่ีผู ้

ถือหน่วยลงทุนไดร้บัจากบริษัทประกนัชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะตอ้งอยู่

ภายใตก้รอบระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ และค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะมี

ผลเมื่อบริษัทประกนัชีวิตไดร้บัเอกสารหลกัฐานครบถว้น ตามกฎเกณฑข์องบริษัท

ประกนัชีวิตน้ันๆ 

 

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดย

ระบุเป็นจ านวนหน่วยลงทุน โดยใชแ้บบฟอรม์ของบริษัทประกนัชีวิต ตามเง่ือนไขท่ี

ระบุไวใ้นแบบฟอรม์หรือในกรมธรรม ์
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ในกรณีเป็นการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั บริษัทประกนัชีวติอาจด าเนินการ

ขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อน าค่าขายคืนหน่วยลงทุนมา

ช าระคา่การประกนัภยั ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหาร

กรมธรรม ์ตามอตัราและวิธีการท่ีก าหนดในกรมธรรม ์โดยบริษทัประกนัชีวิตจะ

สรุปค่าใชจ้า่ยดงักล่าวและจดัส่งใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วย

ลงทุนสามารถตรวจสอบคา่ใชจ้า่ยล่าสุดไดต้ามช่องทางท่ีบริษัทประกนัชีวิตจะ

เปิดเผยในเอกสารประกอบการขายท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดร้บัจากบริษัทประกนัชีวิต 

 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจะท าการรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนทุกวนัท าการซ้ือขาย ตามเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวนส่วน

สรุปขอ้มลูส าคญั  

 

โดยวนัท าการซ้ือขายในท่ีน้ี หมายถึง วนัท าการปกติของบริษัทจดัการ และไม่เป็น

วนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกิจจดัการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในท านอง

เดียวกนักบัธุรกจิจดัการกองทุน และผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้งในต่างประเทศ ซ่ึง

จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา ซ่ึงวนัหยุดท าการดงักล่าวหมายรวมถึง วนัหยุด

ท าการของกองทุนหลกั และ/หรือวนัหยุดท าการของประเทศ และ/หรือตลาด

หลกัทรพัยท่ี์กองทุนหลกัลงทุน และ/หรือจดทะเบียนซ้ือขาย และ/หรือวนัหยุดท า

การของตวัแทนรบัค าสัง่ซ้ือขาย และ/หรือวนัหยุดท าการของธนาคารต่างประเทศ

หรือประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และ/หรือวนัหยุด

ท าการอื่นใดท่ีจะประกาศเพิ่มเติม 

 

การช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 

5 วนัท าการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท าการท่ีค านวณราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิใหนั้บรวมวนัหยุดท าการใน

หมายเหตุ: หวัขอ้ การช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน เป็นการน าขอ้ความจากโครงการเดิมกลบัมาใส่ และเพิ่มขอ้ความการช าระเงินรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีลงทุนใน

รูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน 
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ต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะใน

ท านองเดียวกนักบัธุรกิจจดัการกองทุน และผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้งใน

ต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา ตามท่ีระบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชี

กองทุน และ/หรือวธีิการอื่นใดท่ีบริษัทจดัการยอมรบัเพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้ ้

ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็นตน้ ทั้งน้ี กรณีท่ีบริษัทจดัการจดัใหม้ี

ช่องทางการรบัช าระเงินค่าขายคืนเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทราบ

ล่วงหน้าในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

ทั้งน้ี ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีลงทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการ

ลงทุน บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่บริษัทประกนัชีวิต

ภายใน 5 วนัท าการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท าการท่ีค านวณราคารบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิใหนั้บรวมวนัหยุดท าการใน

ต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะใน

ท านองเดียวกนักบัธุรกิจจดัการกองทุน และผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้งใน

ต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา ทั้งน้ี เพื่อใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งประกาศก าหนด บริษัท

ประกนัชีวิตมีหน้าท่ีตอ้งช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัจากบริษัทจดัการ

ใหแ้ก่ผูล้งทุนท่ีซ้ือประกนัชีวิตควบการลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตั้งแต่วนัถดั

จากวนัท าการท่ีค านวณราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุน และราคา

หน่วยลงทุน โดยมิใหนั้บรวมวนัหยุดท าการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจการ

จดัการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในท านองเดียวกนักบัธุรกิจจดัการกองทุน 

และผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้งในต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา 

และมีวธีิการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซ่ึงจะเป็นไปตามท่ีบริษัทประกนัชีวิต

ก าหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน 
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เง่ือนไข ขอ้จ  ากดั หรือสิทธิในการระงบั การโอน หรือการรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุน : 

... 

เง่ือนไขและขอ้จ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการจดัสรรและการโอน

หน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

1. ผูส้ัง่ซ้ือหรือผูร้บัโอนหน่วยลงทุนมิไดม้ีลกัษณะตามบทนิยามของผูล้งทุนสถาบนั

หรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด เวน้แต่

เป็นการโอนทางมรดก  

2. การจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถ

ปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน

และ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการ

ลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบ

ทางกฎหมายของบริษัทจดัการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบ

ล่วงหน้า 

 

เง่ือนไข ขอ้จ  ากดั หรือสิทธิในการระงบั การโอน หรือการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

: 

... 

เง่ือนไขและขอ้จ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการจดัสรรและการโอน

หน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

1. ผูส้ัง่ซ้ือหรือผูร้บัโอนหน่วยลงทุนมิไดม้ีลกัษณะตามบทนิยามของผูล้งทุนสถาบนั

หรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด เวน้แต่

เป็นการโอนทางมรดก  

2. การจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถ

ปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน

และ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการ

ลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบ

ทางกฎหมายของบริษัทจดัการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบ

ล่วงหน้า 

3. ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีอยูภ่ายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน เน่ืองจากผูถื้อ

หน่วยลงทุนดงักล่าวไม่มีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน และไม่

มีสิทธิน าหน่วยลงทุนไปจ าน าเป็นหลกัประกนั 

8. คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ย 8.3 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน 

... 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม (ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วย

ลงทุน) : 

... 

 

8.3 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน 

... 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม (ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วย

ลงทุน) : 

... 

เพิ่ม 



ตารางเปรียบเทียบการแกไ้ขโครงการกองทุนเปิดเค ออลโรดส ์โกรท หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 

  5 

หวัขอ้ เดิม ใหม ่

บริษัทจดัการอาจยกเวน้คา่ธรรมเนียมการขายและ/หรือค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อ

คืนหน่วยลงทุนใหก้บับริษัทประกนัชีวิตท่ีเสนอขายกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการ

ลงทุน อยา่งไรก็ตาม บริษัทประกนัชีวิตอาจพจิารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ เพิ่มเติมจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม์

ประกนัชีวิตควบการลงทุนหรือตามท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนด 

... 
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ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการ 

13. สิทธิ หนา้ที่ และความ

รบัผิดชอบของผูถื้อหน่วยลงทุน 

ขอ้จ  ากดัการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุนไม่

ว่าทอดใดๆ ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

1. ผูส้ัง่ซ้ือหรือผูร้บัโอนหน่วยลงทุนมิไดม้ีลกัษณะตามบทนิยามของผูล้งทุนสถาบนั

หรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด เวน้แต่

เป็นการโอนทางมรดก  

2. การโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหนา้ท่ีท่ี

เกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign 

Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน 

หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของ

บริษัทจดัการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

 

ขอ้จ  ากดัการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุนไม่

ว่าทอดใดๆ ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

1. ผูส้ัง่ซ้ือหรือผูร้บัโอนหน่วยลงทุนมิไดม้ีลกัษณะตามบทนิยามของผูล้งทุนสถาบนั

หรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด เวน้แต่

เป็นการโอนทางมรดก  

2. การโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหนา้ท่ีท่ี

เกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign 

Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน 

หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของ

บริษัทจดัการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

3. ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีอยูภ่ายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน เน่ืองจากผูถื้อ

หน่วยลงทุนดงักล่าวไม่มีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน และไม่

มีสิทธิน าหน่วยลงทุนไปจ าน าเป็นหลกัประกนั 

17. การจดัท าทะเบียนหน่วย

ลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และ

ขอ้จ  ากดัในการโอนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุนไม่

ว่าทอดใดๆ ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

1. ผูส้ัง่ซ้ือหรือผูร้บัโอนหน่วยลงทุนมิไดม้ีลกัษณะตามบทนิยามของผูล้งทุนสถาบนั

หรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด เวน้แต่

เป็นการโอนทางมรดก  

2. การโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหนา้ท่ีท่ี

เกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign 

Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน 

หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของ

บริษัทจดัการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

... 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุนไม่

ว่าทอดใดๆ ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

1. ผูส้ัง่ซ้ือหรือผูร้บัโอนหน่วยลงทุนมิไดม้ีลกัษณะตามบทนิยามของผูล้งทุนสถาบนั

หรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด เวน้แต่

เป็นการโอนทางมรดก  

2. การโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหนา้ท่ีท่ี

เกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign 

Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน 

หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของ

บริษัทจดัการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
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3. ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีอยูภ่ายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน เน่ืองจากผูถื้อ

หน่วยลงทุนดงักล่าวไม่มีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน และไม่

มีสิทธิน าหน่วยลงทุนไปจ าน าเป็นหลกัประกนั 

... 

 

  


