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แกไ้ขโครงการดว้ยการขอความเห็นชอบจากส านกังาน 

2. จ  านวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลคา่ที่ตราไว ้จ  านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย : 

2.8. มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ขาย

คืน : 

500.00 บาท 

 

 

ช่ือยอ่ รายละเอียด 

1. K-EUROPE-A(A) มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ขายคืน 500.00 บาท 

2. K-EUROPE-A(D) มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ขายคืน 500.00 บาท 
 

2.9. จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต า่

ของการสัง่ขายคืน : 

ไม่ก าหนด 

 

 

 

ช่ือยอ่ รายละเอียด 

1. K-EUROPE-A(A) จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต า่ของการสัง่ขายคืน ไม่ก าหนด 

2. K-EUROPE-A(D) จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต า่ของการสัง่ขายคืน ไม่ก าหนด 
 

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม : ... 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้มลูค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือหรือสัง่

ขายคืนหรือมลูค่าคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหรือผูส้ัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูค่าการซ้ือหน่วยลงทุน ตาม

ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซ้ือขายหรือตาม

เง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการอาจก าหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน 

โดยบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

... 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้มลูค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือหรือสัง่ขายคืน

หรือมลูค่าคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหรือผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตาม

ประเภทของผูล้งทุน ตามชนิดหน่วยลงทุน ตามมลูคา่การซ้ือหน่วยลงทุน ตาม

ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซ้ือขายหรือตามเง่ือนไขท่ี

บริษัทจดัการอาจก าหนดขึ้ น เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการ

จะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบในเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ 

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :   

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี มี 

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วย

ลงทุน :  

ไม่มี 

 

- สิทธิท่ีจะไดร้บัเงินปันผล 

4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การ

แบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

- รายละเอียดแตล่ะ

ชนิดหน่วยลงทุน 
ช่ือยอ่ ค าอธิบายเพิ่มเติม 

1. ชนิดสะสมมลูคา่ K-EUROPE-

A(A) 

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปท่ีตอ้งการรบั

ผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน 
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(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จาก

การลงทุน (Total Return) 

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล K-EUROPE-

A(D) 

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปท่ีตอ้งการรบั

ผลตอบแทนสม า่เสมอจากเงินปันผล 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการก่อนการเสนอ

ขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูคา่ ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อ

หน่วยลงทุนก่อนวนัท่ีบริษัทจดัการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่าจะ

ถูกจดัอยูใ่นชนิดจ่ายเงินปันผล  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิเพิ่มเติมและ/หรือเปล่ียนแปลง เง่ือนไขขา้งตน้ในภายหลงั 

เช่น ประเภทผูล้งทุน ช่องทางและวธีิการซ้ือขายหน่วยลงทุน เป็นตน้ โดยค านึงถึง

ประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นส าคญั ซึ่งบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ ้

ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ถึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ทางเวบ็ไซตข์องบริษัท

จดัการ 

11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ : 

11. การไม่ขายไม่รบัซื้ อคืนไม่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ : 

 ... 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรบัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนชนิดสะสม

มลูค่าเป็นการชัว่คราวหรือถาวรตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 3 วนัท าการผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ

และแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงดงักล่าว 

14. การจา่ยเงินปันผล :   

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

: 

จ่าย ช่ือยอ่ นโยบายการจา่ยเงินปันผล หมายเหต ุ

1. K-EUROPE-A(A) ไม่จ่าย  
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2. K-EUROPE-A(D) จ่าย  
 

14.3. ก าหนดเวลา วิธีการ และ

ขอ้จ ากดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผู้

ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการจะด าเนินการในการจา่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ตาม

หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ ดงัน้ี  

1. บริษัทจดัการจะปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื่อก าหนดการ

รบัเงินปันผลภายในวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี หรือวนัส้ินงวดอืน่ใดท่ีจะ

จ่ายเงินปันผล 

… 

บริษัทจดัการจะด าเนินการในการจา่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ตาม

หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ ดงัน้ี  

1. บริษัทจดัการจะปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื่อก าหนดการรบัเงิน

ปันผลภายในวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี หรือวนัส้ินงวดอื่นใดท่ีจะจ่ายเงินปันผล ใน

กรณีท่ีวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีหรือวนัส้ินงวดอื่นใดตรงกบัวนัหยุดท าการซ้ือขาย

ของกองทุนหรือวนัหยุดท าการของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะปิดสมุดทะเบียน

พกัการโอนหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัไป 

… 

15. ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน :   

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม 

(เพดานค่าธรรมเนียมและ

ค่าใชจ้่ายท่ีประมาณการไดท่ี้เรียก

เก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) : 

ประมาณการคา่ใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอตัราไม่เกิน

รอ้ยละ 4.0125 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

ช่ือยอ่ รายละเอียด/จ  านวน/อตัรา 

1. K-EUROPE-

A(A) 

ประมาณการคา่ใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ใน

อตัราไม่เกินรอ้ยละ 4.0125 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุน  

2. K-EUROPE-

A(D) 

ประมาณการคา่ใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ใน

อตัราไม่เกินรอ้ยละ 4.0125 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุน  
 

15.2. ค่าธรรมเนียมและ

ค่าใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน

รวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี : 

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา : 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 

3.2100 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมลูค่าหน้ีสิน

ทั้งหมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 

และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี : 

ช่ือยอ่ รายละเอียด/จ  านวน/อตัรา 

1. K-EUROPE-

A(A) 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกิน

รอ้ยละ 3.2100 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน 

หกัมลูค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มลูค่าหน้ีสินทั้งหมดไม่รวมถึง

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 

และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
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2. K-EUROPE-

A(D) 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกิน

รอ้ยละ 3.2100 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน 

หกัมลูค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มลูค่าหน้ีสินทั้งหมดไม่รวมถึง

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 

และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี : 

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา : 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 

0.2675 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมลูค่าหน้ีสิน

ทั้งหมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 

และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ทั้งน้ี ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์

ดงักล่าวไดร้วมค่าธรรมเนียมการรบัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศแลว้ 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี : 

ช่ือยอ่ รายละเอียด/จ  านวน/อตัรา 

1. K-EUROPE-

A(A) 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่

เกินรอ้ยละ 0.2675 ต่อปีของมูลค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของ

กองทุน หกัมลูค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มลูค่าหน้ีสินทั้งหมดไม่

รวมถึงค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียน ทั้งน้ี 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ดงักล่าวไดร้วมค่าธรรมเนียม

การรบัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศแลว้ 

2. K-EUROPE-

A(D) 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่

เกินรอ้ยละ 0.2675 ต่อปีของมูลค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของ

กองทุน หกัมลูค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มลูค่าหน้ีสินทั้งหมดไม่

รวมถึงค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียน ทั้งน้ี 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ดงักล่าวไดร้วมค่าธรรมเนียม

การรบัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศแลว้ 
 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี : 

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา : 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกิน

รอ้ยละ 0.3210 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมลูค่า

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี : 

ช่ือยอ่ รายละเอียด/จ  านวน/อตัรา 
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K-EUROPE         5 

 

หวัขอ้ เดิม ใหม ่

หน้ีสินทั้งหมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 

1. K-EUROPE-

A(A) 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ใน

อตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.3210 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมด

ของกองทุน หกัมลูค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มลูค่าหน้ีสินทั้งหมด

ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 

2. K-EUROPE-

A(D) 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ใน

อตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.3210 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมด

ของกองทุน หกัมลูค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มูลค่าหน้ีสินทั้งหมด

ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 
 

15.3. ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บ

จากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 

3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

 

 

 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี

ช่ือยอ่ รายละเอียด/จ  านวน/อตัรา 

1. K-

EUROPE-A(A) 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกิน

รอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

2. K-

EUROPE-A(D) 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกิน

รอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 

3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี 

ช่ือยอ่ รายละเอียด/จ  านวน/อตัรา 

1. K-

EUROPE-A(A) 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ในอตัราไม่

เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

2. K-

EUROPE-A(D) 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ในอตัราไม่

เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
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หวัขอ้ เดิม ใหม ่

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (SWITCHING IN): 

มีแบบหลายเง่ือนไข 

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ค าอธิบายเง่ือนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในอตัรา

เท่ากบัค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางหรือ

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใดจะ

สูงกว่า  

ทั้งน้ี บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเวน้ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมดงักล่าว โดยบริษทัจดัการจะประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนัและ

ปิดประกาศไวท่ี้ส านักงานของบริษัทจดัการ  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะยกเวน้คา่ธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

ตน้ทางและยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 

 

 

 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING 

OUT): มีแบบหลายเง่ือนไข 

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ค าอธิบายเง่ือนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (SWITCHING IN): มีแบบ

หลายเง่ือนไข 

ช่ือยอ่ รายละเอียด/จ  านวน/อตัรา 

1. K-EUROPE-A(A) ค าอธิบายเง่ือนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

2. K-EUROPE-A(D) ค าอธิบายเง่ือนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในอตัราเท่ากบั

ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางหรือชนิดหน่วยลงทุน

ตน้ทาง หรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางหรือชนิด

หน่วยลงทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใดจะสูงกว่า  

ทั้งน้ี บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

ดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัท

จดัการจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางหรือ

ชนิดหน่วยลงทุนตน้ทาง และยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุน

ปลายทางหรือชนิดหน่วยลงทุนปลายทาง 

 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT): มี

แบบหลายเง่ือนไข 

ช่ือยอ่ รายละเอียด/จ  านวน/อตัรา 

1. K-EUROPE-A(A) ค าอธิบายเง่ือนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

2. K-EUROPE-A(D) ค าอธิบายเง่ือนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
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หวัขอ้ เดิม ใหม ่

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในอตัรา

เท่ากบัค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางหรือ

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใดจะ

สูงกว่า  

ทั้งน้ี บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเวน้ไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมดงักล่าว โดยบริษทัจดัการจะประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนัและ

ปิดประกาศไวท่ี้ส านักงานของบริษัทจดัการ  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะยกเวน้คา่ธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

ตน้ทางและยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในอตัราเท่ากบั

ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางหรือชนิดหน่วยลงทุน

ตน้ทาง หรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางหรือชนิด

หน่วยลงทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใดจะสูงกว่า  

ทั้งน้ี บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

ดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัท

จดัการจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางหรือ

ชนิดหน่วยลงทุนตน้ทาง และยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุน

ปลายทางหรือชนิดหน่วยลงทุนปลายทาง 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี  

ตามท่ีจ่ายจริง  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

... 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขาย

หรือการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหรือผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

หรือลดหยอ่นหรือยกเวน้คา่ธรรมเนียมการขายหรือการรบัซื้ อคนืหน่วย

ลงทุนใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนหรือผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตามประเภท

ของผูล้งทุน ตามมลูค่าการซ้ือหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครอง

หน่วยลงทุน หรือการสัง่ซ้ือ หรือสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขท่ีบริษัท

จดัการอาจก าหนดขึ้ นในอนาคต หรือลดหยอ่น หรือยกเวน้ค่าธรรมเนียม

ใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อไปซ้ือหน่วย

ลงทุนของกองทุนเปิดอื่นซ่ึงจดัตั้งและจดัการโดยบริษัทจดัการ หรือสัง่ขาย

คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นท่ีจดัตั้งและจดัการโดยบริษัทจดัการเพื่อ

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี  

ตามท่ีจ่ายจริง  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

... 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่นหรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขาย หรือ

ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืน หรือค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหก้บัผู ้

สัง่ซ้ือ หรือผูส้ัง่ขายคืน หรือผูส้ัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ตามประเภทของผูล้งทุน 

ตามชนิดหน่วยลงทุน ตามมลูคา่การซ้ือหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครอง

หน่วยลงทุน หรือการสัง่ซ้ือ หรือสัง่ขายคืน หรือสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตาม

เง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการอาจก าหนดขึ้ นในอนาคต หรือลดหยอ่นหรือยกเวน้

ค่าธรรมเนียมใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อไปซ้ือ

หน่วยลงทุนของกองทุนอื่นซ่ึงจดัตั้งและจดัการโดยบริษัทจดัการ หรือสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนอื่นท่ีจดัตั้งและจดัการโดยบริษัทจดัการเพื่อซ้ือหน่วยลงทุน

ของกองทุนน้ี ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะประกาศหลกัเกณฑใ์หท้ราบผ่านทางเว็บไซต์

ของบริษัทจดัการ 
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ซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะประกาศหลกัเกณฑใ์ห้

ทราบโดยทัว่กนั โดยจะปิดประกาศไวท่ี้ส านักงานของบริษัทจดัการ 

... 

... 

16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลคา่ทรพัยส์ินสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุน

ไม่ถกูตอ้ง : 

16.2. เง่ือนไขพิเศษ : 1. บริษัทจดัการจะค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตาม

หลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ส าหรบัหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นของกองทุนในต่างประเทศ บริษทัจดัการจะ

ค านวณเป็นเงินบาท โดยการค านวณมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหรือราคา

รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ซ่ึงเป็นราคาปิด (close) ท่ีประกาศบนหน้าจอ Bloomberg 

หรือ Reuters ในเวลาประมาณ 16.00 น. ณ ส้ินวนัท าการซ้ือขายน้ัน และ

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถใชข้อ้มลูจาก Bloomberg หรือ Reuters 

ได ้หรือกรณีท่ีบริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เห็นวา่

อตัราแลกเปล่ียนน้ันไม่มีความเหมาะสม หรือ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัประกาศ

ของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีจะประกาศแกไ้ขหรือประกาศเพิ่มเติมในอนาคต 

บริษัทจดัการอาจพจิารณาใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีประกาศโดยธนาคาร

พาณิชย ์หรือหน่วยงานอื่นใดแทน หรือ ตามท่ีมีประกาศแกไ้ขหรือประกาศ

เพิ่มเติมได ้ทั้งน้ี อตัราแลกเปล่ียนดงักล่าวจะตอ้งสอดคลอ้งกบัประกาศของ

สมาคมบริษัทจดัการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ท่ีประกาศก าหนด 

 

 

 

 

1. บริษัทจดัการจะค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์

และวธีิการตามท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด โดยไดร้บัความเห็นชอบจาก

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1.1. มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  

1.2. มลูค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูคา่  

1.3. มลูค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล  

เน่ืองจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ดงัน้ัน มลูค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

อาจมีมลูคา่ไม่เท่ากนั มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกนัจะ

เท่ากบัมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ซ่ึงผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้ นจากการลงทุนจะ

ถือเป็นประโยชน์ของกองทุนและจะถูกปันส่วนตามสดัส่วนมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิแต่

ละชนิด  

 

บริษัทจดัการจะค านวณมลูค่าหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นของกองทุนในต่างประเทศ

ใหอ้ยูใ่นรูปสกุลเงินบาท เพื่อน ามาใชใ้นการค านวณมลูคา่หน่วยลงทุน โดยบริษัท

จดัการจะใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ท่ีประกาศโดย 

Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื่นใดท่ีมีการ

เผยแพร่ขอ้มลูสู่สาธารณชนและสามารถใชอ้า้งอิงไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของ

ผูดู้แลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน 

 

วิธีค านวณมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน  



ตารางเปรียบเทียบการแกไ้ขโครงการกองทุนเปิดเค ยโูรเปียน หุน้ทุน 

 

K-EUROPE         9 

 

หวัขอ้ เดิม ใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วย

ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด 

ตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี  

(2.1 ) ค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและมลูค่าหน่วยลงทุนทุกส้ินวนัท าการ

ภายใน 2 วนัท าการถดัไป เวน้แต่วนัท าการน้ันตรงกบัวนัหยุดของกองทุน

ต่างประเทศและหรือตลาดหลกัทรพัยท่ี์กองทุนเขา้ไปลงทุน และประเทศท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน หรือวนัตามท่ีบริษัทจดัการประกาศก าหนดเพิ่มเติม

ในกรณีท่ีมีเหตุการณไ์ม่ปกติ  

กองทุนมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ท าใหก้ารปันส่วนมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิตอ้งมีการ

แบ่งการค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

การค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนน้ัน จะค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ

โดยรวมของกองทุน และปันส่วนใหก้บัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉล่ียตาม

สดัส่วนของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของวนัก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  

กรณีวนัแรกของการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิจะเฉล่ียโดยใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนท่ี

ขายไดท้ั้งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

หลงัจากน้ัน ปรบัปรุงรายการท่ีเกี่ยวขอ้งเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ไดแ้ก่ 

รายการขายหน่วยลงทุน รายการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน เป็นตน้) และค านวณ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิหลงัหกัค่าธรรมเนียมและมลูคา่หน่วยลงทุนแต่ละชนิดหน่วย

ลงทุน  

ทั้งน้ี มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีค านวณจะตอ้งมีมลูค่าไม่ต า่

กว่าศูนย ์การปันส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายใหเ้ป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

 

การค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิแยกตามชนิดหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุน

สามารถศึกษารายละเอียดไดท่ี้ www.kasikornasset.com 

 

2. บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน 

ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามระยะเวลา

ดงัต่อไปน้ี  

(2.1) ค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและมลูคา่หน่วยลงทุนของทุกส้ินวนัท าการ

ภายใน 2 วนัท าการถดัไป เวน้แต่วนัท าการน้ันตรงกบัวนัหยุดท าการซ้ือขายของ

กองทุน บริษัทจดัการจะไม่ค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิและมลูคา่หน่วยลงทุนของ

วนัดงักล่าว 
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(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนทุกส้ิน

วนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วนัท าการถดัไป ทั้งน้ี ใหใ้ชม้ลูคา่

หน่วยลงทุนของส้ินวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนน้ันเป็นเกณฑใ์นการ

ค านวณราคาดงักล่าว  

(2.3) ประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุนของวนัดงัต่อไปน้ี  

(ก) วนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายใน 3 วนัท า

การถดัไป  

(ข) วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยให้

ประกาศภายใน 3 วนัท าการถดัไป  

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของวนั

ท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายใน 3 วนัท าการถดัไป  

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีกองทุนหลกัไม่ไดป้ระกาศ และหรือน าส่งขอ้มลู

มลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัใหก้บับริษัทจดัการ จนเป็นเหตุใหบ้ริษัท

จดัการไม่สามารถค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วย

ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามขอ้ (2.1) 

– (2.4) ได ้บริษัทจดัการจะค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วย

ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชกัชา้ 

ทั้งน้ี ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัขอ้มลูมลูค่าหน่วย

ลงทุนของกองทุนหลกัแลว้ และประกาศในวนัท าการถดัจากวนัค านวณ

มลูค่าหน่วยลงทุนดงักล่าว  

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิหารดว้ยจ านวนหน่วย

ลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดเมื่อส้ินวนัท าการท่ีค านวณน้ัน  

 

 มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีประกาศขา้งตน้ ตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูดู้แล

ผลประโยชน์  

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของทุกส้ินวนั

ท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วนัท าการถดัไป ทั้งน้ี ใหใ้ชม้ลูค่าหน่วยลงทุน

ของส้ินวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนน้ันเป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาดงักล่าว  

(2.3) ประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิและมลูค่าหน่วยลงทุนของวนัดงัต่อไปน้ี  

(ก) วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยใหป้ระกาศ

ภายใน 3 วนัท าการถดัไป  

(ข) วนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายใน 3 วนัท าการถดัไป 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของวนัท าการ

ซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายใน 3 วนัท าการถดัไป  

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ไดร้บัขอ้มลูมลูคา่หน่วยลงทุนของกองทุน

หลกัไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถค านวณและประกาศ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนตามขอ้ (2.1) – (2.4) ได ้บริษัทจดัการจะค านวณมลูค่าทรพัยสิ์น

สุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนโดย

ไม่ชกัชา้ ทั้งน้ี ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัขอ้มลูมลูค่าหน่วย

ลงทุนของกองทุนหลกัแลว้ และประกาศในวนัท าการถดัจากวนัค านวณมลูค่า

หน่วยลงทุนดงักล่าว  

 

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิหารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนท่ี

จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดเมื่อส้ินวนัท าการท่ีค านวณน้ัน  

 

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนท่ีประกาศขา้งตน้ ตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์  

 

ในกรณีท่ีมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขาย

หน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้ง บริษัทจดัการจะ
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 ในกรณีท่ีมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน ราคา

ขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกตอ้ง 

บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

… 

ด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

ก าหนด  

... 

 

ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการ 

13. สิทธิหนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูถื้อหน่วยลงทุน :   

13.2. สิทธิในการรบัเงินปันผล : เน่ืองจากกองทุนน้ีเป็นกองทุนท่ีจ่ายเงินปันผล ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีจะ

ไดร้บัการจดัสรรก าไรในรูปของเงินปันผลจากกองทุนตามหลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ "ก าหนดเวลา วิธีการ และขอ้จ ากดัในการจา่ยเงิน

ปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" 

ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ผูถื้อหน่วยลงทุนมสิีทธิท่ีจะไดร้บัการ

จดัสรรก าไรในรปูของเงินปันผลจากกองทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีระบุไวใ้น

หวัขอ้ "ก าหนดเวลา วธีิการ และขอ้จ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" 

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และขอ้จ  ากดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน : 

15. ก าหนดเวลา วธีิการ และ

ขอ้จ ากดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผู้

ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการจะด าเนินการในการจา่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ตาม

หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ ดงัน้ี  

1. บริษัทจดัการจะปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื่อก าหนดการ

รบัเงินปันผลภายในวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี หรือวนัส้ินงวดอืน่ใดท่ีจะ

จ่ายเงินปันผล  

… 

 

บริษัทจดัการจะด าเนินการในการจา่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ตาม

หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ ดงัน้ี  

1. บริษัทจดัการจะปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื่อก าหนดการรบัเงิน

ปันผลภายในวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี หรือวนัส้ินงวดอื่นใดท่ีจะจ่ายเงินปันผล ใน

กรณีท่ีวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีหรือวนัส้ินงวดอื่นใดตรงกบัวนัหยุดท าการซ้ือขาย

ของกองทุนหรือวนัหยุดท าการของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะปิดสมุดทะเบียน

พกัการโอนหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัไป 

… 
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แกไ้ขโครงการดว้ยการขอความเห็นชอบเป็นการทัว่ไป 

รายละเอียดโครงการจดัการ 

ค าจ  ากดัความ / นิยาม ... เป็นไปตามประกาศ 

2. จ  านวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลคา่ที่ตราไว ้จ  านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย : 

2.6. มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือ

ครั้งแรก : 

500.00 บาท ตดัออก 

2.7. มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือ

ครั้งถดัไป : 

500.00 บาท ตดัออก 

2.10. มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ

ในบญัชีขัน้ต า่ : 

500.00 บาท  

 

ตดัออก 

2.11. จ านวนหน่วยลงทุน

คงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ : 

ไม่ก าหนด ตดัออก 

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะพิเศษ การลงทุนในตา่งประเทศ การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

ประเภทและอตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์นิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :   

3.9. ดชันีช้ีวดั/อา้งอิง 

(Benchmark) : 

1.ดชันี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return สดัส่วน 

(%):75.00 

หมายเหตุ:ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน เพื่อ

เทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน ตามสดัส่วนการท า

สญัญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

2.ดชันี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return สดัส่วน 

(%):25.00 

หมายเหตุ:ปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ 

วนัท่ีค านวณผลตอบแทน ตามสดัส่วนท่ีไม่ไดท้ าสญัญาป้องกนัความเส่ียง

ดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

ตดัออก 
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หมายเหตุ: 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงตวัช้ีวดัในการเปรียบเทียบ

ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซ่ึงอยูภ่ายใตก้รอบนโยบายการ

ลงทุนท่ีก าหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ

ล่วงหน้าอยา่งชดัเจนถึงวนัท่ีมีการเปล่ียนตวัช้ีวดั ค าอธิบายเกี่ยวกบัตวัช้ีวดั 

และเหตุผลในการเปล่ียนตวัช้ีวดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซตข์อง

บริษัทจดัการ ภายในเวลาท่ีผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการ

ตดัสินใจลงทุนได ้ 

 อยา่งไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตวัช้ีวดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน และ/หรือ ประกาศ 

ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกบัมาตรฐานการ

วดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปล่ียนแปลงตวัช้ีวดัใน

การใชเ้ปรียบเทียบในกรณีท่ีผูอ้อกตวัดชันีของตวัช้ีวดัไม่ไดจ้ดัท าหรือ

เปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจดัการจะแจง้เปล่ียนแปลง

ดงักล่าวผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซตข์อง

บริษัทจดัการ ภายในเวลาท่ีผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูการ

ตดัสินใจลงทุนได ้

7. การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการ

รบัซื้ อคืน : 

บริษัทจดัการจะเปิดรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วนันับจากวนัท่ี

จดทะเบียนกองทรพัยสิ์นของโครงการเป็นกองทุนเปิดกบัส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบรอ้ยแลว้ โดยบริษัทจดัการจะระบุวนัเร่ิมท าการ

ซ้ือขายหน่วยลงทุนภายหลงัระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกในหนังสือช้ีชวน

ส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั โดยบริษทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อ

คืนหน่วยลงทุนจะท าการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเร่ิมท าการของ

บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนถึงเวลา 

บริษัทจดัการจะเปิดรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วนันับจากวนัท่ีจด

ทะเบียนกองทรพัยสิ์นของโครงการเป็นกองทุนเปิดกบัส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. เรียบรอ้ยแลว้ โดยบริษัทจดัการจะระบุวนัเร่ิมท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน

ภายหลงัระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั  
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14.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย รวมทั้งอาจท าการรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนผ่านโทรสาร เอทีเอ็ม ระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท ์

อินเทอรเ์น็ต และส่ืออิเล็กทรอนิกสอ์ื่นใด  

ส าหรบัการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดร้บัหลงัเวลา 14.30 น. 

ของวนัท าการซ้ือขายใด บริษัทจดัการจะท ารายการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน

ตามค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนน้ันในวนัท าการรบัซื้ อคืนถดัไป  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงระยะเวลาในการรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุน และอาจก าหนดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนตอ้งส่งค าสัง่ขายคืนล่วงหน้าโดย

การเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะตอ้งเป็นการใหป้ระโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน 

และถือวา่ไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัจดัการ

เปล่ียนแปลงระยะเวลาในการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนและในกรณีท่ีบริษัท

จดัการจะก าหนดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนตอ้งส่งค าสัง่ขายคืนล่วงหน้า บริษัท

จดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบถึงการเปล่ียนแปลงล่วงหน้า

อยา่งน้อย 7 วนัโดยจะติดประกาศท่ีส านักงานของบริษัทจดัการและ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนและท่ีเวบ็ไซตข์องบริษัท

จดัการ 

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 วนัหยุดท าการของประเทศและ/หรือตลาดหลกัทรพัยท่ี์

กองทุนหลกัลงทุนและ/หรือจดทะเบียนซ้ือขาย และ/หรือ วนัหยุดท าการของ

ตวัแทนรบัค าสัง่ซ้ือขาย วนัหยุดท าการของธนาคารต่างประเทศหรือประเทศท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และ/หรือวนัหยุดท าการอื่นใดท่ี

จะประกาศเพิ่มเติม 

10. การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน : 

10. การเล่ือนก าหนดการช าระ

เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้

ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการอาจเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้

ถือหน่วยลงทุนท่ีไดม้ีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณี

ดงัต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและ

สมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีท่ีเขา้เหตุดงัต่อไปน้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบของ

ผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล หรือ  

บริษัทจดัการจะเล่ือนก าหนดช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมี

ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไวแ้ลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณี

ท่ีเขา้เหตุใดเหตุหน่ึงดงัน้ี โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของ

กองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

(ข) มีเหตุท่ีท าใหก้องทุนไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไว้

ตามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ  
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(ข) มีเหตุท่ีท าใหก้องทุนไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ี

ลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของ

บริษัทจดัการ  

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ี

บริษัทจดัการพบวา่ ราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แล

ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและ

รายงานการชดเชยราคา  

... 

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัท

จดัการพบวา่ ราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้ง โดยมีมลูค่าตั้งแต่ 1 

สตางคข์ึ้ นไป และคิดเป็นอตัราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหรือราคาท่ีถูกตอ้ง และ

ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและ

รายงานการชดเชยราคา  

... 

16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลคา่ทรพัยส์ินสุทธิ มูลคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุน

ไม่ถกูตอ้ง : 

16.2. เง่ือนไขพิเศษ : 

 

3. การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคา

ขายและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด 

บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

... 

ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีท าใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถค านวณมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะขอผ่อนผนัการไม่ค านวณและประกาศตามก าหนดน้ีต่อ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีไม่สามารถ

ค านวณและประกาศได ้ 

บริษัทจดัการอาจไม่ค านวณและไม่ประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่า

หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณี

ดงัต่อไปน้ี  

(ก) เมื่อบริษัทจดัการไม่ขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัค า

สัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายหน่วยลงทุน ตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

2. บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน 

ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามระยะเวลา

ดงัต่อไปน้ี  

... 

ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ โดย

เหตุดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่ไดร้บัขอ้มลูเก่ียวกบัราคาของทรพัยสิ์นท่ี

กองทุนลงทุน หรือไม่สามารถค านวณหรือประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่

หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนได ้บริษัท

จดัการจะด าเนินการตามท่ีประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด 

บริษัทจดัการอาจไม่ค านวณและไม่ประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน 

ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณี

ดงัต่อไปน้ี  

(ก) เมื่อบริษัทจดัการไม่ขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือ

ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ย

หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่
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(ข) เมื่อมีเหตุท่ีบริษัทจดัการตอ้งเลิกกองทุน โดยใหไ้ดร้บัการยกเวน้ตั้งแต่

วนัท่ีปรากฏเหตุดงักล่าว  

(ค) เมื่อเป็นวนัหยุดท าการซ้ือขายของกองทุน และหรือกองทุนหลกั และ

หรือตวัแทนขายกองทุนต่างประเทศ และหรือบริษัทจดัการไม่ไดร้บัมลูคา่

หน่วยลงทุนหรือราคาหลกัทรพัยท่ี์กองทุนลงทุน 

เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ (ก) และหรือ (ข) บริษัทจดัการจะประกาศการ

หยุดค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ท่ีท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อ

ทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนท่ีใชใ้นการซ้ือขายหน่วยลงทุน 

และบริษัทจดัการจะรายงานการหยุดค านวณมลูค่าดงักล่าวพรอ้มทั้งแสดง

เหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนน้ันใหส้ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้ อคืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน

ตามค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัมาแลว้ 

หรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัท

จดัการอาจหยุดค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย

หน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนก็ได ้

… 

รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสภาบนั และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้

ไดร้บัยกเวน้เฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักล่าว  

(ข) เมื่อมีเหตุท่ีบริษัทจดัการตอ้งเลิกกองทุน โดยใหไ้ดร้บัการยกเวน้ตั้งแต่วนัท่ี

ปรากฏเหตุดงักล่าว  

 

3. การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขาย

หน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุน 

บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

(3.1) ค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 

ต าแหน่ง โดยใชว้ธีิการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล  

(3.2) ค านวณมลูค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้

วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล ส าหรบัมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการ

ค านวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งท่ี 4 ขึ้ น ส่วนมลูค่าหน่วย

ลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 

ท้ิง  

(3.3) ประกาศมลูคา่หน่วยลงทุนตามท่ีค านวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมี

ทศนิยม 4 ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ท้ิง และประกาศราคาขายหน่วย

ลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามท่ีค านวณไดใ้น (3.2)  

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้

วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม

เพียง 4 ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึ้ นจากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัท

จดัการจะน าผลประโยชน์น้ันรวมเขา้เป็นทรพัยสิ์นของกองทุน  

… 
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ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการ 

1. บริษทัจดัการ : 

1. บริษัทจดัการ : 1.1 สิทธิของบริษัทจดัการ  

(1) รบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุน (ถา้มี) ค่าธรรมเนียมในการจดัการกองทุนและค่าธรรมเนียม 

ค่าใชจ้่าย และหรือ เงินตอบแทนอื่นใด ตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ 

"ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนและ

กองทุนรวม"  

 (2) สงวนสิทธิท่ีจะปฏเิสธการจองซ้ือหรือสัง่ซ้ือ หรือสัง่ขาย หรือหยุด

รบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไว้

ในโครงการ  

(3) สงวนสิทธิท่ีจะเล่ือนก าหนดการช าระคืนเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน

ตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

(4) สงวนสิทธิท่ีจะรบัช าระหน้ีเพื่อกองทุนดว้ยทรพัยสิ์นอื่นท่ีมิใช่

หลกัประกนัแทนการช าระหน้ีดว้ยเงินสดตามตราสารแห่งหน้ีตามท่ีระบุไว้

ในโครงการ  

(5) สงวนสิทธิท่ีจะช าระค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย ์หรือ

ทรพัยสิ์นอื่นแทนเงินตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสมาคมก าหนด  

(6) สงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมดุบญัชีแสดงสิทธิ 

 

1.2 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ  

(1) การจดัตั้ง เปล่ียนแปลง เพิม่เติม และจดทะเบียนกองทุน  

...  

(ง) แจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มลูท่ีไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ ยกเวน้การเพิ่ม

จ านวนเงินทุนจดทะเบียนและการแกไ้ขเพิ่มเติมจ านวนและมลูคา่หน่วย

1.1 สิทธิของบริษัทจดัการ  

(1) รบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

(ถา้มี) ค่าธรรมเนียมในการจดัการกองทุนและคา่ธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย และหรือ 

เงินตอบแทนอื่นใด ตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ  

(2) ปฏเิสธการจองซ้ือหรือสัง่ซ้ือ หรือสัง่ขาย หรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขาย

คืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

(3) เล่ือนก าหนดการช าระคืนเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

(4) รบัช าระหน้ีเพื่อกองทุนดว้ยทรพัยสิ์นอื่นท่ีมใิช่หลกัประกนัแทนการช าระหน้ี

ดว้ยเงินสดตามตราสารแห่งหน้ีตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

(5) ช าระค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน ตามท่ี

ก าหนดไวใ้นโครงการ  

(6) เรียกคืนสมุดบญัชีแสดงสิทธิ 

(7) สิทธิอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 

 

 

 

 

 

1.2 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ  

(1) การจดัตั้ง เปล่ียนแปลง เพิม่เติม และจดทะเบียนกองทุน  

...  

(ง) แจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มลูท่ีไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้  

(จ) เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนหรือวิธีจดัการกองทุน 
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ลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนใหแ้ก่ส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัท่ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมน้ัน  

(จ) เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนหรือวิธีจดัการ

กองทุน 

(ฉ) จดัท าหนังสือช้ีชวนใหม่ทุกรอบปีบญัชีเพื่อแสดงขอ้มลูเก่ียวกบักองทุน 

ณ วนัส้ินปีบญัชี และส่งใหแ้ก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 

วนั นับแต่วนัส้ินปีบญัชีน้ัน  

(ช) ประกาศขอ้มลู รายละเอียด การด าเนินการต่างๆ ท่ีเกี่ยวกบักองทุน

ตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. หรือสมาคมก าหนด  

(ซ) ด าเนินการเลิกกองทุนตามหวัขอ้ “การเลิกโครงการจดัการกองทุน

รวม” และ “การด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อเลิกโครงการจดัการ

กองทุนรวม”  

(ฌ) จดัใหม้ีการช าระบญัชีตามหวัขอ้ “การช าระบญัชีเมื่อเลิกกองทุน” 

 

(2) การบริหารกองทุน  

...  

(จ) จดัใหม้ีการรบัและจา่ยค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้า่ย หรือเงินตอบแทนอื่นใด

จากและใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์อง

การจดัการของกองทุนตามท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "ค่าธรรมเนียมและ

ค่าใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"  

 (ฉ) เบิกจ่ายเงินของกองทุนส าหรบัค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานของกองทุน 

ภายใตห้วัขอ้ "ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อ

หน่วยลงทุนและกองทุนรวม"  

 (ช) ก าหนดราคาท่ีเป็นธรรมของหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นของกองทุน 

ดว้ยความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อใชใ้นการค านวณ ทรพัยสิ์น

(ฉ) จดัท าหนังสือช้ีชวนตามระยะเวลาท่ีประกาศก าหนด  

(ช) ประกาศขอ้มลู รายละเอียด การด าเนินการต่างๆ ท่ีเกี่ยวกบักองทุนตามท่ี

กฎหมาย ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจดัการก าหนด  

(ซ) ด าเนินการเลิกกองทุนตามหวัขอ้ “การเลิกกองทุนรวม”  

(ฌ) จดัใหม้ีการช าระบญัชีตามหวัขอ้ “การช าระบญัชีเมื่อเลิกกองทุน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) การบริหารกองทุน  

...  

(จ) จดัใหม้ีการรบัและจา่ยค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้า่ย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจาก

และใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัการ

ของกองทุนตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ 

(ฉ) เบิกจ่ายเงินของกองทุนส าหรบัค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานของกองทุน ตามท่ี

ระบุไวใ้นโครงการ  

(ช) ก าหนดราคาท่ีเป็นธรรมของหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นของกองทุน ดว้ยความ

เห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อใชใ้นการค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการสามารถแสดงใหเ้ห็นไดว้่าวิธีการค านวณมลูคา่
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สุทธิของกองทุน ในกรณีท่ีบริษทัจดัการสามารถแสดงใหเ้ห็นไดว้่าวิธีการ

ค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนตามท่ีก าหนดในประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมไม่เหมาะสมกบัสภาวการณใ์นขณะท่ี

ค านวณมลูค่า  

... 

(ญ) ขอความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ในการด าเนินการตามขอ้ 

“การรบัช าระหน้ีเพื่อกองทุนรวมดว้ยทรพัยสิ์นอื่น” 

 

(3) การจดัท าบญัชีและการรายงาน  

...  

(ง) ค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคารบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ “วธีิการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ 

และการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย

ลงทุน”  

(จ) ด าเนินการแกไ้ขราคาขาย และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน และจดัท า

รายงานตามหวัขอ้ “หลกัเกณฑแ์ละวธีิการด าเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วย

ลงทุนไม่ถูกตอ้ง”  

… 

 

(4) การขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนและงานทะเบียนหน่วยลงทุน 

(ก) จดัใหม้ีค าสัง่จองซ้ือหน่วยลงทุน ค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ซ่ึงมีลกัษณะ

เป็นไปตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด   

...  

(ง) ด าเนินการจดัสรรจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีจะรบัซื้ อคืนจากผูถื้อ

หน่วยลงทุนตามส่วนตามหวัขอ้ “การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืน

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

สมาคมไม่เหมาะสมกบัสภาวการณใ์นขณะท่ีค านวณมลูคา่  

... 

 

 

 

 

 

(3) การจดัท าบญัชีและการรายงาน  

...  

(ง) ค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ตามท่ี

ระบุไวใ้นโครงการ 

(จ) ด าเนินการแกไ้ขราคาขาย และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน และจดัท ารายงาน 

กรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

… 

 

 

 

 

(4) การขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนและงานทะเบียนหน่วยลงทุน  

(ก) จดัใหม้ีค าสัง่จองซ้ือหน่วยลงทุน ค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือค าสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นไปตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 

...  

(ง) ด าเนินการจดัสรรจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีจะรบัซื้ อคืนจากผูถื้อหน่วย

ลงทุนตามส่วนตามหวัขอ้ “การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน



ตารางเปรียบเทียบการแกไ้ขโครงการกองทุนเปิดเค ยโูรเปียน หุน้ทุน 

 

K-EUROPE         9 

 

หวัขอ้ เดิม ใหม ่

หน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การช าระคา่

รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่แทนเงิน”  

… 

(ฉ) ด าเนินการชดเชยราคาตามหวัขอ้ "หลกัเกณฑแ์ละวธีิการด าเนินการใน

กรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง"  

... 

(ฎ) ขอความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ในกรณีท่ีจะด าเนินการตามขอ้ 

“การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุน” หรือขอ้ “การช าระค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน” 

... 

คืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขาย ไม่รบัซื้ อคืน ไมส่บัเปล่ียนหน่วยลงทุน

ตามสัง่” หรือ “การช าระค่ารบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรือ

ทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน” ในโครงการ 

… 

(ฉ) ด าเนินการชดเชยราคากรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ตามท่ีระบุไวใ้น

โครงการ 

... 

(ฎ) ขอความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ในกรณีท่ีจะด าเนินการเล่ือน

ก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ตามท่ีระบุไวใ้น

โครงการ 

... 

2. ผูด้แูลผลประโยชน ์:   

2. ผูดู้แลผลประโยชน์ :   2.2. หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์  

(1) หน้าท่ีโดยทัว่ไป  

(ก) ดูแลใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ ตามท่ีระบุ

ไวใ้นโครงการภายใตห้วัขอ้ "หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของบริษทัจดัการ" 

และขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนกบับริษัทจดัการโดย

เคร่งครดั  

(ข) รบัรองความถูกตอ้งในการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์น มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

และมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคนืหน่วยลงทุน

ท่ีบริษัทจดัการไดค้ านวณไวแ้ลว้ตามท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "วธีิการค านวณ 

ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่า

หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน" ของ

โครงการ  

2.2. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์  

(1) หน้าท่ีโดยทัว่ไป  

(ก) ดูแลใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ ตามท่ีระบุไวใ้น

โครงการและขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนกบับริษัทจดัการโดย

เคร่งครดั  

(ข) รบัรองความถูกตอ้งในการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์น มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ และ

มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัท

จดัการไดค้ านวณไวแ้ลว้ตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ  

… 

(ง) รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงั และรายงานการชดเชยราคา 

กรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

...  
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… 

(ง) รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงั และรายงานการชดเชย

ราคาตามหวัขอ้ "หลกัเกณฑแ์ละวธีิการด าเนินการในกรณีท่ีราคาขายหน่วย

ลงทุนหรือราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง"  

...  

(ญ) ใหค้วามเห็นชอบในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะด าเนินการตามหวัขอ้ "การ

เล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" 

หรือขอ้ "การช าระค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่

แทนเงิน" "การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่

ขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่น"  

... 

(ญ) ใหค้วามเห็นชอบในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะด าเนินการเล่ือนก าหนดการช าระ

เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน และการไม่ขาย ไม่รบัซื้ อคืน ไม่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ ตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

... 

13. สิทธิหนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูถื้อหน่วยลงทุน :   

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วย

ลงทุน : 

บริษัทจดัการมีขอ้ผูกพนัท่ีจะตอ้งรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน 

เมื่อผูถื้อหน่วยลงทุนน าหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่บริษัทจดัการ หรือผ่าน

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคนื ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถน าหน่วยลงทุน

มาขายคืนไดทุ้กวนัท าการรบัซื้ อคืนตามราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนซ่ึง

ค านวณตามหวัขอ้ "วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการ

ประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและ

ราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน" และไดร้บัการรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์

แลว้ ยกเวน้ กรณีท่ีบริษัทจดัการด าเนินการตามท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "การ

เล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" 

หรือ "การไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุน"  

ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไดร้บัช าระค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย ์

หรือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงินได ้ในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถช าระเงินค่ารบัซื้ อ

บริษัทจดัการมีขอ้ผูกพนัท่ีจะตอ้งรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน เมื่อผู้

ถือหน่วยลงทุนน าหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่บริษัทจดัการหรือผ่านผูส้นับสนุนการ

ขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถน าหน่วยลงทุนมาขายคืน

ไดทุ้กวนัท าการรบัซื้ อคืนตามราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงค านวณตามท่ีระบุใน

โครงการ และไดร้บัการรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ยกเวน้กรณีท่ีบริษัท

จดัการด าเนินการตามท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขาย

คืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขาย ไม่รบัซ้ือคืน ไม่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่"  

 

ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไดร้บัช าระค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย ์หรือ

ทรพัยสิ์นอื่นแทนเงินได ้ในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้ามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ 
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คืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้ามท่ีก าหนดไวภ้ายใตห้วัขอ้ "การ

ช าระคา่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน" 

16. วิธีการช าระเงินหรือทรพัยส์ินอ่ืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน : 

16. วิธีการช าระเงินหรือ

ทรพัยสิ์นอื่นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุน : 

หากมีการผิดนัดช าระหน้ีหรือมพีฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือ

ลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่สามารถช าระหน้ีได ้บริษัท

จดัการจะรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นทั้งท่ีเป็นหลกัประกนัและมิใช่

หลกัประกนัเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ย

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการจดัการกองทุนรวมในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารแห่ง

หน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งผิดนัดช าระหน้ี ดงัน้ี  

16.1. กรณีท่ีบริษัทจดัการไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิ

เรียกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย ์ 

16.1.1. เมื่อมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนย ์

ผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีบริษัท

จดัการไดบ้นัทึกมลูคา่ตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนยเ์ป็นผูม้ี

สิทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ี  

16.1.2 เมื่อไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบัช าระหน้ี บริษัทจดัการจะไม่น า

ทรพัยสิ์นดงักล่าวและเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ี มา

รวมค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม และจะจ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ี

ไดจ้ากการรบัช าระหน้ีในโอกาสแรกท่ีสามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถึง

ประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั เวน้แต่กรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมี

สิทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีตกลงรบัช าระหน้ี

ดว้ยทรพัยสิ์นดงักล่าวแทนเงิน ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสมาคม

บริษัทจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ในระหวา่งท่ีบริษัทจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่าย

ทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ี บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จาก

การด าเนินการในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งผิดนัดช าระ

หน้ี หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้

ดว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล 

 

ส่วนท่ี 1 การด าเนินการเมื่อมีการผิดนัดช าระหน้ีหรือมีพฤติการณว์า่ผูอ้อกตรา

สารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหน้ีไดห้รือเมื่อปรากฏ

ขอ้เท็จจริงท่ี บริษัทจดัการพิจารณาแลว้เห็นว่าตราสารท่ีลงทุนน้ันประสบปัญหา

ขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล 

1. การก าหนดใหเ้ป็นผูม้สิีทธิไดร้บัเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นอื่นท่ีไดจ้ากการรบั

ช าระหน้ี 

1.1 กรณีกองทุนท่ี บริษัทจดัการ ไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 

0 

บริษัทจดัการก าหนดใหผู้ถื้อหน่วยทุกรายท่ีมช่ืีออยูใ่นทะเบียน ณ วนัท่ีบริษัท

จดัการบนัทึกมลูค่าตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 เวน้แต่บริษัทจดัการ

ด าเนินการตามขอ้ 1.2 ก่อนแลว้ 

1.2. กรณีท่ีมีพฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่

สามารถช าระหน้ีไดห้รือเมื่อปรากฏขอ้เท็จจริงท่ี บริษัทจดัการพจิารณาแลว้เห็นว่า

ตราสารท่ีลงทุนโดยมีนัยส าคญัต่อมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนน้ันประสบ

ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล 

บริษัทจดัการอาจก าหนดใหผู้ถื้อหน่วยทุกรายท่ีมช่ืีออยูใ่นทะเบียน ณ วนัท่ีมี

พฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหน้ี

ไดก้็ไดห้รือเมื่อปรากฏขอ้เท็จจริงท่ีบริษัทจดัการพิจารณาแลว้เห็นว่าตราสารท่ี
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ทรพัยสิ์นน้ันได ้และในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายในการบริหารทรพัยสิ์น บริษัท

จดัการจะจา่ยจากเงินส ารอง รายไดห้รือผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการบริหาร

ทรพัยสิ์นน้ัน  

16.1.3. เมื่อมีเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีดว้ย

ทรพัยสิ์นอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจดัการจะเฉล่ียเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ี

ไดจ้ากการรบัช าระหน้ีคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมสิีทธิในเงินไดสุ้ทธิน้ัน

ภายใน 45 วนันับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีมีเงินไดสุ้ทธิ และจะแจง้รายละเอียด

เกี่ยวกบัการเฉล่ียเงินคืนไปยงัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 

วนัท าการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการไดเ้ฉล่ียเงินคืน เวน้แต่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลาการเฉล่ียเงินคืนเป็น

อยา่งอื่น  

16.1.4. เมื่อมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนย์

แลว้ ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมไดร้บัช าระหน้ีตามตราสารแห่งหน้ีหรือ

สิทธิเรียกรอ้งดงักล่าวเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามความในขอ้ 

16.1.3 โดยอนุโลม  

16.2. กรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิ

เรียกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย ์ 

16.2.1 ก่อนการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นท่ีมิใช่หลกัประกนัในแต่ละ

ครั้ง บริษัทจดัการจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามมติ

พิเศษ  

 ในการขอความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง บริษัทจดัการ

จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัทรพัยสิ์นท่ีกองทุนรวมจะไดจ้ากการรบัช าระหน้ี 

มลูค่าของทรพัยสิ์น ประมาณการค่าใชจ้า่ย พรอ้มเหตุผลและความจ าเป็น

ในการรบัช าระหน้ี  

ลงทุนน้ันประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ี

สมเหตุสมผล 

2. บริษัทจดัการแจง้ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 วนัท าการนับ

แต่วนัท่ีบริษัทจดัการบนัทึกมลูคา่ตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 โดยระบุ

ประเภท จ านวน ช่ือผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้ง เงินส ารอง (ถา้

มี) และวนัท่ีบริษัทจดัการบนัทึกมลูค่าตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 หรือ

วนัท่ีบริษัทจดัการทราบถึงพฤติการณว์่าผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลกูหน้ีตามสิทธิ

เรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหน้ีได ้แลว้แต่กรณี 

3. กรณีกองทุนท่ีบริษัทจดัการไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 

บริษัทจดัการจะตอ้งจดัใหม้ีขอ้มลูตาม 2. ไวท่ี้ส านักงานใหญ่ ส านักงานสาขาของ

บริษัทจดัการ และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนท่ีใช้

ในการซ้ือขายหน่วยของกองทุนภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการแจง้

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นระยะเวลาอยา่งน้อย 30 วนัดว้ย 

ทั้งน้ี กรณีท่ีมีพฤติการณว์่าผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่

สามารถช าระหน้ีได ้บริษัทจดัการไม่ตอ้งน าตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งน้ันมา

รวมค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน และในกรณีท่ีพจิารณาแลว้มีความเช่ือ

โดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา่ตราสารท่ีกองทุนลงทุนโดยมีนัยส าคญัต่อมลูคา่

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจ าหน่าย

ไดด้ว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล และการจ าหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วย

ลงทุนโดยรวม บริษัทจดัการไมต่อ้งน าตราสารน้ันมารวมค านวณมลูค่าทรพัยสิ์น

สุทธิของกองทุน ทั้งน้ี โดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ 

 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ไดม้ีการก าหนดผูม้สิีทธิไดร้บัเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นอื่น

ท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีตาม 1. บริษัทจดัการจะรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นท่ีมิใช่

หลกัประกนัเพื่อกองทุนไดเ้มื่อด าเนินการดงัน้ี 
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16.2.2. เมื่อไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบัช าระหน้ี บริษัทจดัการจะน า

ทรพัยสิ์นดงักล่าวมารวมค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมโดยจะ

ก าหนดราคาทรพัยสิ์นน้ันเพื่อใชใ้นการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุนรวมตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสามาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด

โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะ

ด าเนินการกบัทรพัยสิ์นดงักล่าวดงัน้ี  

1. กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้

บริษัทจดัการอาจมีไวซ่ึ้งทรพัยสิ์นดงักล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรพัยสิ์นของ

กองทุนรวมก็ได ้ 

2. กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้

บริษัทจดัการจะจ าหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าวในโอกาสแรกท่ีสามารถกระท าได้

โดยค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในระหว่างท่ี

บริษัทจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าว บริษัทจดัการอาจ

จดัหาผลประโยชน์จากทรพัยสิ์นดงักล่าวในกรณีท่ีมีค่าใชจ้า่ยในการบริหาร

ทรพัยสิ์น บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรพัยสิ์นของกองทุนรวม  

16.3. ในกรณีท่ีมีพฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิ

เรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหน้ีได ้บริษัทจดัการจะด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนทุกรายท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีมีพฤติการณว์่าผู ้

ออกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหน้ีได ้เป็น

ผูม้ีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นอื่นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีกไ็ด ้ทั้งน้ี ใน

การด าเนินการดงักล่าว บริษัทไม่ตอ้งน าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้ง

น้ันมารวมค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  

 

16.4. วิธีการช าระคา่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ย

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่แทนเงิน  

(1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นไวใ้นขอ้ผูกพนั 

(2) ตอ้งไดร้บัมติพิเศษจากผูถื้อหน่วยก่อนการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นท่ีมิใช่

หลกัประกนัในแต่ละครั้ง โดยด าเนินการดงัน้ี 

(2.1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัทรพัยสิ์นท่ีกองทุนจะไดจ้ากการรบัช าระหน้ีดว้ย

ทรพัยสิ์นอื่น มลูค่าของทรพัยสิ์น ประมาณการคา่ใชจ้า่ย เช่น ค่าใชจ้่ายในการ

ไดม้าซึ่งทรพัยสิ์น ค่าใชจ้า่ยในการบริหารทรพัยสิ์น และค่าใชจ้า่ยในการจ าหน่าย

ทรพัยสิ์น เป็นตน้ 

(2.2) ระบุเหตุผลและความจ าเป็นในการรบัช าระหน้ี 

(2.3) จดัใหม้ีหรือจดัท าเอกสารหลกัฐานอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

(2.3.1) เอกสารหลกัฐานซ่ึงแสดงใหเ้ห็นไดว้่ามีการผิดนัดช าระหน้ีเกิดขึ้ น 

(2.3.2) บทวิเคราะหแ์ละเหตุผลประกอบบทวิเคราะหท่ี์บริษัทจดัการจดัท าซ่ึง

แสดงถึงพฤติการณว์่าผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะไมส่ามารถ

ช าระหน้ีได ้หรือขอ้เท็จจริงท่ีบริษัทจดัการพจิารณาแลว้เห็นวา่ตราสารท่ีลงทุนน้ัน

ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล 

 

ส่วนท่ี 2 การด าเนินการเมื่อบริษัทจดัการไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบัช าระหน้ี

ดว้ยทรพัยสิ์นอื่นเพื่อกองทุน 

1. บริษัทจดัการแจง้ขอ้มลูต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท า

การนับแต่วนัท่ีไดร้บัทรพัยสิ์นมา โดยระบุประเภท จ านวน และช่ือผูอ้อกตราสาร

หน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้ง วนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบั

ช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่น พรอ้มทั้งรายละเอียดเกี่ยวกบัทรพัยสิ์นท่ีไดร้บัโดยมี

สาระส าคญัอยา่งน้อยเกี่ยวกบัทรพัยสิ์นดงักล่าว มลูคา่ทรพัยสิ์น ค่าใชจ้่ายในการ

รบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่น 

2. บริษัทจดัการจะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้

แจง้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตาม 1. เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 30 วนัโดย
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 กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะ

ช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่แทน บริษัท

จดัการจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้ าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์

หรือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงินได ้ 

 

 เง่ือนไขเพิ่มเติม :  

ในการเฉล่ียเงินคืนแต่ละครั้งตามขอ้ 16.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตุผล

แสดงใหเ้ห็นว่า เงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีไม่คุม้กบั

ภาระค่าใชจ้า่ยในการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจ

น าเงินไดสุ้ทธิดงักล่าวไปรวมจา่ยในโอกาสแรกท่ีการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายก็ได ้ทั้งน้ี หากไดม้ีการจ าหน่าย

ทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีจนครบถว้นแลว้ และปรากฏวา่เงินไดสุ้ทธิ

น้ันไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้า่ยในการเฉล่ียเงินคืน บริษัทจดัการอาจน าเงินได้

สุทธิดงักล่าวมารวมค านวณเป็นมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมก็ได ้

การช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอื่นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุน

รวมจะช าระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏช่ือตามทะเบียนผูถื้อหน่วย

ลงทุน ณ เวลาท่ีก าหนด เท่าน้ัน 

 

การช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอื่นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุน

รวมจะช าระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏช่ือตามทะเบียนผูถื้อหน่วย

ลงทุน ณ เวลาท่ีก าหนด เท่าน้ัน 

จดัใหม้ีรายละเอียดตาม 1. ไวท่ี้ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของ บริษัท

จดัการตลอดจนสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนท่ีใชใ้น

การซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุน 

3. ก าหนดราคาทรพัยสิ์นท่ีกองทุนไดร้บัมาจากการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่น 

เพื่อใชใ้นการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี

สมาคมก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4. ค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนท่ีมีการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่น 

4.1 กรณีท่ีบริษัทจดัการไดด้ าเนินการตาม 1. ของส่วนท่ี 1 บริษัทจดัการตอ้งไม่

น าทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่น และเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์น

อื่นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีมารวมค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

4.2 กรณีอื่นนอกเหนือจาก 4.1 บริษัทจดัการตอ้งน าทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบั

ช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นมารวมค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

5. ด าเนินการกบัทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่น 

5.1 กรณีท่ีบริษัทจดัการไดด้ าเนินการตาม 1. ของส่วนท่ี 1 ใหบ้ริษัทจดัการ

จ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นในโอกาสแรกท่ีสามารถ

กระท าไดโ้ดยค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยเป็นส าคญั (เวน้แต่ในกรณีท่ีผูถื้อ

หน่วยท่ีมีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นอื่นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีตกลงรบัช าระ

หน้ีดว้ยทรพัยสิ์นดงักล่าวแทนเงิน ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ผกูพนัและตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสมาคมก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.) 

5.2 กรณีอื่นนอกเหนือจาก 5.1 ใหบ้ริษัทจดัการด าเนินการกบัทรพัยสิ์นท่ีไดจ้าก

การรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอืน่ดงักล่าวตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

5.2.1 กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีกองทุนน้ันสามารถลงทุนได ้บริษัทจดัการอาจ

มีไวซ่ึ้งทรพัยสิ์นดงักล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนก็ได ้
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5.2.2 กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีกองทุนน้ันไม่สามารถลงทุนได ้บริษัทจดัการ

ตอ้งจ าหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าวในโอกาสแรกท่ีสามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถึง

ประโยชน์ของผูถื้อหน่วยเป็นส าคญั 

5.3 ในระหวา่งท่ีบริษัทจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าว บริษัท

จดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยสิ์นดงักล่าวก็ได ้

5.4 ในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายในการบริหารทรพัยสิ์นใหบ้ริษัทจดัการจ่ายจากทรพัยสิ์น

ของกองทุน เวน้แต่กรณีกองทุนเปิดท่ีบริษัทจดัการบนัทึกมลูคา่ตราสารหน้ีหรือ

สิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 ใหบ้ริษัทจดัการจา่ยจากเงินส ารอง รายไดห้รือผลประโยชน์ท่ี

ไดจ้ากการบริหารทรพัยสิ์นน้ัน 

6. คืนเงินแก่ผูถื้อหน่วยภายใน 45 วนันับแต่วนัท่ีมีเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีได้

จากการรบัช าระหน้ี 

6.1 เฉล่ียเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นคนืใน

แต่ละครั้งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยตาม 1. ของส่วนท่ี 1 แลว้แต่กรณี ภายใน 45 วนันับแต่

วนัท่ีมีเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ี 

6.2 แจง้รายละเอียดเกี่ยวกบัการเฉล่ียเงินคืนไปยงัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท่ีบริษัทจดัการไดเ้ฉล่ียเงินคืน 

6.3 หากบริษัทจดัการมีเหตุผลแสดงใหเ้ห็นว่าเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นอืน่ท่ีไดจ้าก

การรบัช าระหน้ีไม่คุม้กบัภาระคา่ใชจ้่ายในการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย บริษัท

จดัการอาจน าเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีดงักล่าวไปรวมจา่ย

ในโอกาสแรกท่ีการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยจะคุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายก็ได ้

หากไดม้ีการจ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นจน

ครบถว้นแลว้และปรากฏวา่เงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นอื่นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีน้ัน

ไม่คุม้กบัภาระคา่ใชจ้า่ยในการเฉล่ียเงินคืน บริษัทจดัการอาจน าเงินไดสุ้ทธิจาก

ทรพัยสิ์นอื่นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีดงักล่าวมารวมค านวณเป็นมลูค่าทรพัยสิ์น
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สุทธิของกองทุนก็ได ้ทั้งน้ี บริษทัจดัการ จะด าเนินการดงักล่าวไดต่้อเมื่อไดร้ะบุ

รายละเอียดไวใ้นขอ้ผูกพนัแลว้ 

6.4 ส าหรบักองทุนเปิดท่ีบริษัทจดัการไดบ้นัทึกมลูคา่ตราสารหน้ีหรือสิทธิ

เรียกรอ้งเป็น 0 หากต่อมาปรากฏว่าบริษัทจดัการไดร้บัช าระหน้ีตามตราสารหน้ี

หรือสิทธิเรียกรอ้งดงักล่าวเป็นเงินใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตาม 6.1 – 6.3 โดย

อนุโลม 

 

การช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอื่นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมจะ

ช าระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏช่ือตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ เวลาท่ี

ก าหนดเท่าน้ัน 

22. การเลิกกองทุนรวม :   

22.1 เง่ือนไขในการเลิกกองทุน : 1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมลูค่าหน่วยลงทุนหรือมีผูถื้อหน่วยลงทุน

เป็นจ านวนดงัน้ี  

(1.1) จ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวนัท าการใด   

 (1.2) มลูค่าหน่วยลงทุนท่ีขายไดแ้ลว้ทั้งหมดโดยค านวณตามมลูค่าท่ีตรา

ไวข้องหน่วยลงทุน ลดลงเหลือนอ้ยกว่า 100 ลา้นบาทในวนัท าการใดและ

บริษัทจดัการประสงคจ์ะเลิกกองทุนเปิดน้ัน  

2. เมื่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ใหบ้ริษัทจดัการเลิกกองทุนเปิด 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกระท าการหรืองดเวน้กระท าการจนกอ่ใหเ้กิดความ

เสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏบิติัหน้าท่ีของตน  

3. เมื่อไดร้บัความเห็นชอบตามมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุน

รวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ

โครงการจดัการ  

4. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั้งและ

จดัการกองทุนรวม ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัวา่อาจมีการจดัตั้งกองทุน

1. หากปรากฏว่ากองทุนมีมลูคา่หน่วยลงทุนหรือมีผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวน

ดงัน้ี  

(1.1) จ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวนัท าการใด   

(1.2) มลูค่าหน่วยลงทุนท่ีขายไดแ้ลว้ทั้งหมดโดยค านวณตามมลูค่าท่ีตราไวข้อง

หน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกวา่ 100 ลา้นบาทในวนัท าการใดและบริษัทจดัการ

ประสงคจ์ะเลิกกองทุน  

2. เมื่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ใหบ้ริษัทจดัการเลิกกองทุน ในกรณีท่ี

บริษัทจดัการกระท าการหรืองดเวน้กระท าการจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่

กองทุนหรือไม่ปฏบิติัหน้าท่ีของตน  

3. เมื่อไดร้บัความเห็นชอบตามมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึง

หน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงการจดัการ 

4. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั้งและจดัการ

กองทุนรวม ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัวา่อาจมีการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน

ทัว่ไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการ
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รวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคล

หรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหาร

จดัการทรพัยสิ์นหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดด้ าเนินการแจง้บริษัทจดัการจะหรือบุคคลท่ี

เกี่ยวขอ้งท าการช้ีแจง แสดงเหตุผล ขอ้เท็จจริง และหลกัฐาน ซ่ึงในกรณีท่ีไม่

มีการช้ีแจง หรือช้ีแจงแลว้แต่ไม่อาจพสิูจน์หรือท าใหเ้ช่ือไดว้า่การจดัตั้ง

กองทุนรวมเป็นการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปอยา่งแทจ้ริง และ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่บริษัทจดัการจะท าการแกไ้ข หรือ

ด าเนินการใด ๆ และบริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการตามท่ีส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ได ้หรือด าเนินการแลว้แต่ไม่สามารถท าให้

กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปอยา่งแทจ้ริง 

เฉพาะ หรือเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการทรพัยสิ์นหรือธุรกิจของบุคคล

หรือกลุ่มบุคคลใด และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดด้ าเนินการแจง้บริษัท

จดัการหรือบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งใหท้ าการช้ีแจง แสดงเหตุผล ขอ้เท็จจริง และหลกัฐาน 

ซ่ึงในกรณีท่ีไม่มีการช้ีแจง หรือช้ีแจงแลว้แต่ไม่อาจพิสจูน์หรือท าใหเ้ช่ือไดว้่าการ

จดัตั้งกองทุนรวมเป็นการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปอยา่งแทจ้ริง และ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่บริษัทจดัการใหท้ าการแกไ้ข หรือด าเนินการ

ใด ๆ และบริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. สัง่ได ้หรือด าเนินการแลว้แต่ไม่สามารถท าใหก้องทุนรวมเป็นกองทุนรวม

เพื่อผูล้งทุนทัว่ไปอยา่งแทจ้ริง 

22.2. การด าเนินการของบริษทั

จดัการ เมื่อเลิกกองทุนรวม : 

เวน้แต่กฎหมาย ก.ล.ต. จะก าหนดเป็นอยา่งอื่น  

 บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ีเพื่อเลิกกองทุนเปิดดงักล่าว  

(ก) ยุติการรบัค าสัง่ซ้ือและค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วนัท่ีเกิด

เหตุการณต์ามขอ้ 22.1 (1)  

 (ข) แจง้ใหผู้ท่ี้เกี่ยวขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท าการท่ีปรากฏ

เหตุ โดยวิธีการดงัน้ี  

(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนทราบโดย

ทางไปรษณียล์งทะเบียน  

(2) แจง้เป็นหนังสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์  

(3) แจง้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์อง

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต  

(ค) จ าหน่ายหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุนรวมเปิด

ดงักล่าวภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัท่ีเกิดเหตุการณต์ามขอ้ 22.1 (1) 

เวน้แต่กฎหมาย ก.ล.ต. จะก าหนดเป็นอยา่งอื่น เมื่อเกิดเหตุตามขอ้ 22.1(1) 

บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ีเพื่อเลิกกองทุน  

(1) ยุติการรบัค าสัง่ซ้ือและค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วนัท าการท่ีเกิดเหตุตาม

ขอ้ 22.1(1)  

(2) แจง้ใหผู้ท่ี้เกี่ยวขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท าการท่ีเกิดเหตุตาม

ขอ้ 22.1(1) โดยวิธีการดงัน้ี  

(ก) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนโดยช่องทางใด ๆ ท่ี

มีหลกัฐานว่าสามารถติดต่อผูถื้อหน่วยลงทุนได ้ 

(ข) แจง้เป็นหนังสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์  

(ค) แจง้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์อง

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต  

(3) จ าหน่ายหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุนภายใน 5 วนัท าการ

นับแต่วนัท าการท่ีเกิดเหตุตามขอ้ 22.1(1) เพื่อรวบรวมเงินเท่าท่ีสามารถกระท า

ไดเ้พื่อช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั  
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เพื่อรวบรวมเงินเท่าท่ีสามารถกระท าไดเ้พื่อช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนใหผู้ ้

ถือหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั  

(ง) ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนเงินท่ีรวบรวมไดต้าม 

(ค) ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัท าการนับแต่วนัท่ีเกิดเหตุการณต์าม

ขอ้ 22.1 (1) และเมื่อไดด้ าเนินการช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนแลว้ใหถื้อ

ว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมเปิดน้ัน  

 

เมื่อไดด้ าเนินการตามวรรคหน่ึงแลว้ หากมีหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นคง

เหลืออยูจ่ากการด าเนินการตาม (ค) บริษัทจดัการจะด าเนินการตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ย

หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการช าระบญัชีของกองทุนรวม 

 

เมื่อจะมีการเลิกกองทุนรวมใดเพราะเหตุอื่นท่ีทราบก าหนดการเลิกกองทุน

รวมล่วงหน้า ใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมด าเนินการเกี่ยวกบักองทุนรวมน้ัน

ดงัต่อไปน้ี  

(1) แจง้ใหผู้ท่ี้เกี่ยวขอ้งทราบภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัท าการท่ีปรากฏ

เหตุ โดยวิธีการดงัน้ี  

(ก) แจง้เป็นหนังสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์  

(ข) แจง้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์อง

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 (ค) แจง้ตลาดหลกัทรพัยใ์นกรณีท่ีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ันเป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ 

(2) ด าเนินการดว้ยวธีิการใด ๆ เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทัว่ไป

ทราบเร่ืองดงักล่าวก่อนวนัเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 5 วนัท าการ 

เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการกองทุนรวมหรือทาง

(4) ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนเงินท่ีรวบรวมไดต้าม (3) ใหผู้ ้

ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัท าการนับแต่วนัท าการท่ีเกิดเหตุตามขอ้ 22.1(1) 

และเมื่อไดด้ าเนินการช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนแลว้ใหถื้อว่าเป็นการเลิกกองทุน 

 

เมื่อไดด้ าเนินการตามวรรคหน่ึงแลว้ หากมีหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นคงเหลืออยู่

จากการด าเนินการตาม (3) บริษัทจดัการจะด าเนินการตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 

และวธีิการช าระบญัชีของกองทุนรวม 

 

ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทุนเพราะเหตุอื่นท่ีทราบก าหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า 

บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

(1) แจง้ใหผู้ท่ี้เกี่ยวขอ้งทราบก่อนวนัเลิกกองทุนไม่น้อยกว่า 5 วนัท าการ โดย

วิธีการดงัน้ี  

(ก) แจง้เป็นหนังสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์  

(ข) แจง้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์อง

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ค) แจง้ตลาดหลกัทรพัยใ์นกรณีท่ีหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ 

(2) ด าเนินการดว้ยวธีิการใด ๆ เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทัว่ไปทราบ

เร่ืองดงักล่าวก่อนวนัเลิกกองทุนเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 5 วนัท าการ เช่น เผยแพร่

ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดัการหรือทางหนังสือพิมพ ์หรือโดยจดัใหม้ีขอ้มลู

เร่ืองดงักล่าวไว ้ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดัการและ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุน (ถา้มี) เป็นตน้  
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หนังสือพิมพ ์หรือโดยจดัใหม้ีขอ้มลูเร่ืองดงักล่าวไว ้ณ สถานท่ีในการซ้ือขาย

หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดัการกองทุนรวมและผูส้นับสนุนการขาย

หรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เป็นตน้  

(3) จ าหน่ายทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝาก

ประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภทออมทรพัย ์และตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีมี

ก าหนดระยะเวลาใชเ้งินคืนเมื่อทวงถาม ใหเ้สร็จสิ้ นกอ่นวนัเลิกกองทุนรวม 

(3) จ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝาก

ประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภทออมทรพัย ์และตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีมีก าหนด

ระยะเวลาใชเ้งินคืนเมื่อทวงถาม ใหเ้สร็จส้ินก่อนวนัเลิกกองทุน 

 


