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  ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทนุเปิดเค ตราสารหนี ้พลสั 
หวัขอ้ ขอ้มูลเดมิ ขอ้มูลใหม ่

คําจํากดัความ / คํานยิาม กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถงึ พระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และหรอื ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ 

กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถงึ พระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอื ประกาศสาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ และหรอื
ประกาศอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง 

ไมม่ ี กองทนุรวมเพือ่การออม หมายถงึ กองทนุรวมทีม่วีตัถปุระสงคใ์นการสง่เสรมิ
การออมระยะยาวของผูล้งทนุซึง่จัดตัง้ขึน้ตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่3 
ธันวาคม พ.ศ. 2562  และใหห้มายความรวมถงึกองทนุรวมทีม่กีารแบง่ชนดิ
ของหน่วยลงทนุตามกรณีสทิธปิระโยชน์ทางภาษีเพื่อสง่เสรมิการออมระยะ
ยาวของผูล้งทนุตามมตคิณะรัฐมนตรดีงักลา่ว  ทัง้นี ้เฉพาะหน่วยลงทนุชนดิ
ดงักลา่วเทา่นัน้ 

ไมม่ ี
 

ชนดิหน่วยลงทนุ หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทนุม ี2 ชนดิ คอื  
1. ชนดิผูล้งทนุทัว่ไป (ชือ่ย่อ : K-FIXEDPLUS-A)  
2. ชนดิเพือ่การออม (ชือ่ยอ่ : K-FIXEDPLUS-SSF) 

“กองทนุ LTF” 
กองทนุรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

ตดัออก 

2.6. มูลคา่ขัน้ตํา่ของการ
สัง่ซือ้ครัง้แรก 

500 บาท ชือ่ย่อ: K-FIXEDPLUS-A     500.00 บาท 
ชือ่ย่อ: K-FIXEDPLUS-SSF  500.00 บาท 

2.7. มูลคา่ขัน้ตํา่ของการ
สัง่ซือ้ครัง้ถัดไป 

500 บาท ชือ่ย่อ: K-FIXEDPLUS-A     500.00 บาท 
ชือ่ย่อ: K-FIXEDPLUS-SSF  500.00 บาท 

2.8. มูลคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่
ขายคนื 

500 บาท ชือ่ย่อ: K-FIXEDPLUS-A     500.00 บาท 
ชือ่ย่อ: K-FIXEDPLUS-SSF  ไมกํ่าหนด 

2.9. จํานวนหน่วยลงทนุ
ขัน้ตา่ของการสัง่ขายคนื 

ไมกํ่าหนด ชือ่ย่อ: K-FIXEDPLUS-A     ไมกํ่าหนด 
ชือ่ย่อ: K-FIXEDPLUS-SSF  ไมกํ่าหนด 

2.10. มลูคา่หน่วยลงทนุ
คงเหลอืในบญัชขีัน้ตํา่ 

500 บาท ชือ่ย่อ: K-FIXEDPLUS-A     500.00 บาท 
ชือ่ย่อ: K-FIXEDPLUS-SSF  ไมกํ่าหนด 

2.11. จํานวนหน่วยลงทนุ
คงเหลอืในบญัชขีัน้ตํา่ 

ไมกํ่าหนด ชือ่ย่อ: K-FIXEDPLUS-A     ไมกํ่าหนด 
ชือ่ย่อ: K-FIXEDPLUS-SSF  ไมกํ่าหนด 

2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ ราคาของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10 บาท บวกดว้ยคา่ธรรมเนยีม
การขายหน่วยลงทนุหรอืคา่ธรรมเนยีมการซือ้ขายหลักทรัพย ์(ถา้ม)ี 
บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะลดหรอืยกเวน้มลูคา่ขัน้ตํา่ในการสัง่ซือ้หรอืสัง่ขาย
คนืหรอืมลูคา่คงเหลอืในบญัชขีัน้ตํา่ใหก้บัผูส้ัง่ซือ้หรอืผูส้ัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ
ตามประเภทของผูล้งทนุ ตามมูลคา่การซือ้หน่วยลงทนุ ตามระยะเวลาการถอื
ครองหน่วยลงทนุ ตามชอ่งทางการซือ้ขายหรอืตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทจัดการ
อาจกําหนดขึน้เพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการจะ
ประกาศใหผู้ล้งทนุทราบในเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการ 

ราคาของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10 บาท บวกดว้ยคา่ธรรมเนยีม
การขายหน่วยลงทนุหรอืคา่ธรรมเนยีมการซือ้ขายหลักทรัพย ์(ถา้ม)ี 
บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะลดหรอืยกเวน้มลูคา่ขัน้ตํา่ในการสัง่ซือ้หรอืสัง่ขาย
คนืหรอืมลูคา่คงเหลอืในบญัชขีัน้ตํา่ใหก้บัผูส้ัง่ซือ้หรอืผูส้ัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ
ตามประเภทของผูล้งทนุ ชนดิหน่วยลงทนุ ตามมลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุ ตาม
ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุ ตามชอ่งทางการซือ้ขายหรอืตามเงือ่นไขที่
บรษัิทจัดการอาจกําหนดขึน้เพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยบรษัิท
จัดการจะประกาศใหผู้ล้งทนุทราบในเว็บไซดข์องบรษัิทจัดการ 

3.3. ประเภทกองทนุรวมตาม
ลกัษณะพเิศษ 

- กองทนุรวมทีม่นีโยบายเปิดใหม้กีารลงทนุในกองทนุรวมอืน่ภายใต ้บลจ. 
เดยีวกนั (Cross Investing Fund) 

- กองทนุรวมทีม่นีโยบายเปิดใหม้กีารลงทนุในกองทนุรวมอืน่ภายใต ้บลจ. 
เดยีวกนั (Cross Investing Fund) 
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- กองทนุรวมเพือ่การออม (Super Savings Fund : SSF) 

4.2. ประเภทการแบง่ชนดิ
หน่วยลงทนุ 

ไมม่ ี - ระยะเวลาการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 
- สทิธปิระโยชนท์างภาษีชนดิเพือ่การออม (SSF) 

4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
(การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ) 

ไมม่ ี
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ
ตามทีป่ระกาศของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก.ล.ต. และ
หรอืคณะกรรมการกํากับตลาดทนุกําหนด โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผู ้
ถอืหน่วยลงทนุแลว้ 

1. ชนดิผูล้งทนุทัว่ไป 
ชือ่ย่อ : K-FIXEDPLUS-A 
คําอธบิายเพิม่เตมิ : เหมาะสําหรับผูล้งทนุทีต่อ้งการรับผลตอบแทนจากสว่น
ตา่งของการลงทนุ (Capital Gain) และสะสมผลประโยชนจ์ากการลงทนุ  
 
2. ชนดิเพือ่การออม 
ชือ่ย่อ : K-FIXEDPLUS-SSF 
คําอธบิายเพิม่เตมิ : เหมาะสําหรับผูล้งทนุทีต่อ้งการออมเงนิระยะยาวและ
ไดรั้บสทิธปิระโยชนท์างภาษี 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะเปิดใหบ้รกิารเฉพาะหน่วยลงทนุ
ชนดิผูล้งทนุทัว่ไปกอ่น โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบทางเว็บไซต์
ของบรษัิทจัดการกอ่นการเสนอขายหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุกอ่นวนัทีบ่รษัิทจัดการ
เปิดใหม้กีารซือ้ขายหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมจะถูกจัดอยู่ในหน่วยลงทนุ
ชนดิผูล้งทนุทัว่ไป อย่างไรก็ตาม บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะหยดุรับคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมเป็นการชัว่คราวหรอืถาวรหรอืยกเลกิหน่วยลงทนุ
ชนดิเพือ่การออม ในกรณีทีค่ณะรัฐมนตรหีรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งยกเลกิการ
ใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษีและ/หรอืมลูคา่หน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของชนดิหน่วยลงทนุดงักลา่วลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 300 ลา้นบาทในวนัทําการ
ใดและ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุของชนดิเพือ่การออมทีเ่หลอือยู่ทัง้หมดมกีาร
ลงทนุครบเงือ่นไขตามทีก่ฎหมายกําหนดและ/หรอืเงือ่นไขอืน่ใดตามทีบ่รษัิท
จัดการเห็นสมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 3 
วนัทําการทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการและแจง้ใหส้ํานักงาน ก.ล.ต.ทราบ
ภายใน 15 วนันับแตว่นัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักลา่ว 

6.2. รายละเอยีดการเสนอ
ขายภายหลงัการเสนอขาย
ครัง้แรก 

6.2.1 บรษัิทจัดการ  
ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถขอรับเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุไดด้ว้ยตนเองกับบรษัิทจัดการ โดยกรอกรายละเอยีดและขอ้ความ
ตา่ง ๆ ในคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเพือ่แสดงความจํานงในการซือ้หน่วยลงทนุ  
การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เมือ่บรษัิทจัดการไดรั้บเงนิคา่สัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุและไดทํ้ารายการขายหน่วยลงทนุแลว้เพือ่ใหบ้รษัิทจัดการจัดสรรหน่วย
ลงทนุ และผูส้ัง่ซือ้จะไมส่ามารถยกเลกิคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได ้เวน้แต่
ไดรั้บอนุญาตจากบรษัิทจัดการเป็นกรณีพเิศษ  
6.2.2 ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถขอรับเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุไดด้ว้ยตนเองกับผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

สาํหรับการซือ้หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถขอรับ
เอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ รวมทัง้ขอรับคูม่อืการ
ลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การออมเกีย่วกับสทิธปิระโยชน์ทางภาษีตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทนุกําหนด 
6.2.1 บรษัิทจัดการ  
ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถขอรับเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุ รวมทัง้ขอรับคูม่อืการลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การออมเกีย่วกับ
สทิธปิระโยชน์ทางภาษีตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษัิทจัดการ
ลงทนุกําหนด กรณีซือ้หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมไดด้ว้ยตนเองกบับรษัิท
จัดการ โดยกรอกรายละเอยีดและขอ้ความตา่ง ๆ ในคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเพือ่
แสดงความจํานงในการซือ้หน่วยลงทนุ  
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โดยกรอกรายละเอยีดและขอ้ความตา่ง ๆ ในคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเพือ่แสดง
ความจํานงในการซือ้หน่วยลงทนุ  
การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เมือ่ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุไดรั้บเงนิคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุและไดทํ้ารายการขายหน่วยลงทนุแลว้
เพือ่ใหบ้รษัิทจัดการจัดสรรหน่วยลงทนุ และผูส้ัง่ซือ้จะไม่สามารถยกเลกิคํา
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได ้เวน้แตไ่ดรั้บอนุญาตจากบรษัิทจัดการเป็นกรณีพเิศษ 
..... 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เมือ่บรษัิทจัดการไดรั้บเงนิคา่สัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุและไดทํ้ารายการขายหน่วยลงทนุแลว้เพือ่ใหบ้รษัิทจัดการจัดสรรหน่วย
ลงทนุ และผูส้ัง่ซือ้จะไมส่ามารถยกเลกิคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได ้เวน้แต่
ไดรั้บอนุญาตจากบรษัิทจัดการเป็นกรณีพเิศษ  
6.2.2 ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถขอรับเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุ รวมทัง้ขอรับคูม่อืการลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การออมเกีย่วกับ
สทิธปิระโยชน์ทางภาษีตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษัิทจัดการ
ลงทนุกําหนด กรณีซือ้หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมไดด้ว้ยตนเองกบั
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ โดยกรอกรายละเอยีดและ
ขอ้ความตา่ง ๆ ในคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเพือ่แสดงความจํานงในการซือ้หน่วย
ลงทนุ  
การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เมือ่ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุไดรั้บเงนิคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุและไดทํ้ารายการขายหน่วยลงทนุแลว้
เพือ่ใหบ้รษัิทจัดการจัดสรรหน่วยลงทนุ และผูส้ัง่ซือ้จะไม่สามารถยกเลกิคํา
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได ้เวน้แตไ่ดรั้บอนุญาตจากบรษัิทจัดการเป็นกรณพีเิศษ 
..... 

6.6 เงือ่นไขการขายหน่วยลงทนุ  
ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยมมีลูคา่ขัน้ตํา่ในการสัง่ซือ้
ตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ อย่างไรก็ตาม บรษัิทจัดการสงวนสทิธใินการใหทํ้า
รายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยมมีลูคา่ขัน้ตํา่นอ้ยกวา่ทีร่ะบไุวใ้นโครงการใน
บางกรณีได ้เพือ่รองรับรายการสง่เสรมิการขายและบรกิารตา่งๆของบรษัิท
จัดการ โดยขึน้อยู่กบัดลุพนิจิของบรษัิทจัดการ  
การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เมือ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุไดรั้บเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุและไดทํ้ารายการขาย
หน่วยลงทนุแลว้เพือ่ใหบ้รษัิทจัดการจัดสรรหน่วยลงทนุ และผูจ้องซือ้จะไม่
สามารถยกเลกิคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไดเ้วน้แตไ่ดรั้บอนุญาตจากบรษัิทจัดการ
เป็นกรณีพเิศษ  
เมือ่ผูส้นใจสัง่ซือ้รายใดประสงคจ์ะซือ้หน่วยลงทนุตอ่การซือ้ในแตล่ะครัง้ 
ตัง้แต ่30,000,000 บาท (สามสบิลา้นบาทถว้น) ขึน้ไป หรอืจํานวนอืน่ใดทีจ่ะ
ระบไุวใ้นหนังสอืชีช้วน ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจะตอ้ง
รายงานใหบ้รษัิทจัดการทราบในทนัทกีอ่น ซึง่หากมกีารเปลีย่นแปลงจํานวนที่
ระบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนดงักลา่ว บรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบ  
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุใด ๆ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นวา่การสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุดงักลา่วมผีลกระทบตอ่การลงทนุของกองทนุหรอืตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
หรอืตอ่ชือ่เสยีงหรอืตอ่ความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการ  
ในการชาํระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หากเป็นกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุขายคนื

6.6 เงือ่นไขการขายหน่วยลงทนุ  
ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยมมีลูคา่ขัน้ตํา่ในการสัง่ซือ้
ตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ อย่างไรก็ตาม บรษัิทจัดการสงวนสทิธใินการใหทํ้า
รายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยมมีลูคา่ขัน้ตํา่นอ้ยกวา่ทีร่ะบไุวใ้นโครงการใน
บางกรณีได ้เพือ่รองรับรายการสง่เสรมิการขายและบรกิารตา่งๆของบรษัิท
จัดการ โดยขึน้อยู่กบัดลุพนิจิของบรษัิทจัดการ  
การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เมือ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุไดรั้บเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุและไดทํ้ารายการขาย
หน่วยลงทนุแลว้เพือ่ใหบ้รษัิทจัดการจัดสรรหน่วยลงทนุ และผูจ้องซือ้จะไม่
สามารถยกเลกิคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไดเ้วน้แตไ่ดรั้บอนุญาตจากบรษัิทจัดการ
เป็นกรณีพเิศษ  
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุใด ๆ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นวา่การสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุดงักลา่วมผีลกระทบตอ่การลงทนุของกองทนุหรอืตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
หรอืตอ่ชือ่เสยีงหรอืตอ่ความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการ  
ในการชาํระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หากเป็นกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุขายคนื
หน่วยลงทนุของกองทนุใด ๆ ทีบ่รษัิทจัดการเป็นผูรั้บผดิชอบดําเนนิการเพือ่
ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้บรษัิทจัดการอาจดําเนนิการใหม้กีารหักกลบกนั
ได ้ 
การลงทนุในหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมใหไ้ดรั้บสทิธปิระโยชนด์า้นภาษี ผู ้
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุมหีนา้ทีต่อ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขที่
กําหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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หวัขอ้ ขอ้มูลเดมิ ขอ้มูลใหม ่
หน่วยลงทนุของกองทนุใด ๆ ทีบ่รษัิทจัดการเป็นผูรั้บผดิชอบดําเนนิการเพือ่
ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้บรษัิทจัดการอาจดําเนนิการใหม้กีารหักกลบกนั
ได ้ 
ในกรณีทีบ่ัญชกีองทนุใดไมม่มีลูคา่คงเหลอืในบญัช ีและบัญชนัีน้ไมม่กีาร
ตดิตอ่ขอใชบ้รกิารเป็นเวลานานตดิตอ่กนัเกนิ 1 ปี บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธิ
ทีจ่ะปิดบญัชดีังกลา่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ  
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเรยีกคนืสมดุบญัชแีสดงสทิธ ิในกรณีทีบ่รษัิท
จัดการทําการปิดบญัชกีองทนุไมว่า่ดว้ยเหตใุด ๆ  
บรษัิทจัดการสวงนสทิธทิีจ่ะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุกับหรอืเพือ่
ประโยชนข์องประเทศสหรัฐอเมรกิา พลเมอืงสหรัฐอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถี ิน่ฐานอยู่
ในสหรัฐอเมรกิา หรอืบคุคลซึง่โดยปกตมิถีิน่ทีอ่ยูใ่นสหรัฐอเมรกิา รวมถงึกอง
ทรัพยส์นิของบคุคลดงักลา่วและบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จัดใหม้ขี ึน้และ
ดําเนนิกจิกรรมในสหรัฐอเมรกิา  

อยา่งไรก็ตาม บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุชนดิ
เพือ่การออมเป็นการชัว่คราวหรอืถาวรหรอืยกเลกิหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม 
ในกรณีทีค่ณะรัฐมนตรหีรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งยกเลกิการใหส้ทิธปิระโยชน์
ทางภาษีและ/หรอืมูลคา่หน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของชนดิหน่วย
ลงทนุดงักลา่วลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 300 ลา้นบาทในวนัทําการใดและ/หรอืผู ้
ถอืหน่วยลงทนุของชนดิเพือ่การออมทีเ่หลอือยู่ทัง้หมดมกีารลงทนุครบ
เงือ่นไขตามทีก่ฎหมายกําหนดและ/หรอืเงือ่นไขอืน่ใดตามทีบ่รษัิทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนัทํา
การทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการและแจง้ใหส้าํนักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 
15 วนันับแตว่นัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักลา่ว 
ในกรณีทีบ่ัญชกีองทนุใดไมม่มีลูคา่คงเหลอืในบญัช ีและบัญชนัีน้ไมม่กีาร
ตดิตอ่ขอใชบ้รกิารเป็นเวลานานตดิตอ่กนัเกนิ 1 ปี บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธิ
ทีจ่ะปิดบญัชดีังกลา่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ  
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเรยีกคนืสมดุบญัชแีสดงสทิธ ิในกรณีทีบ่รษัิท
จัดการทําการปิดบญัชกีองทนุไมว่า่ดว้ยเหตใุด ๆ  
บรษัิทจัดการสวงนสทิธทิีจ่ะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุกับหรอืเพือ่
ประโยชนข์องประเทศสหรัฐอเมรกิา พลเมอืงสหรัฐอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ถี ิน่ฐานอยู่
ในสหรัฐอเมรกิา หรอืบคุคลซึง่โดยปกตมิถีิน่ทีอ่ยูใ่นสหรัฐอเมรกิา รวมถงึกอง
ทรัพยส์นิของบคุคลดงักลา่วและบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นซึง่จัดใหม้ขี ึน้และ
ดําเนนิกจิกรรมในสหรัฐอเมรกิา 

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรับซือ้
คนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ 

ผูส้ัง่ขายคนืหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยมมีลูคา่ขัน้ตํา่ใน
การสัง่ขายคนืตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ อยา่งไรก็ตาม บรษัิทจัดการสงวนสทิธิ
ในการใหทํ้ารายการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุโดยมมีลูคา่ขัน้ตํา่นอ้ยกวา่ทีร่ะบไุว ้
ในโครงการในบางกรณไีด ้เพือ่รองรับรายการสง่เสรมิการขายและบรกิารตา่งๆ
ของบรษัิทจัดการ โดยขึน้อยูก่ับดลุพนิจิของบรษัิทจัดการ  

ผูส้ัง่ขายคนืหน่วยลงทนุสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยมมีลูคา่ขัน้ตํา่ใน
การสัง่ขายคนืตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ อยา่งไรก็ตาม บรษัิทจัดการสงวนสทิธิ
ในการใหทํ้ารายการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุโดยมมีลูคา่ขัน้ตํา่นอ้ยกวา่ทีร่ะบไุว ้
ในโครงการในบางกรณีได ้เพือ่รองรับรายการสง่เสรมิการขายและบรกิารตา่งๆ
ของบรษัิทจัดการ โดยขึน้อยูก่ับดลุพนิจิของบรษัิทจัดการ ทัง้นี ้การลงทนุใน
หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมใหไ้ดรั้บสทิธปิระโยชน์ดา้นภาษี ผูถ้อืหน่วย
ลงทนุมหีนา้ทีต่อ้งปฏบิัตติามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีกํ่าหนดใน
กฎหมายภาษีอากร 

7.4.3 การจัดสรรเงนิใหแ้กผู่ส้ัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ  
ยกเวน้ในกรณีตามขอ้ "การเลือ่นกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุคนื
แกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ" หรอื "การไมข่ายหรอืไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทนุตามคําสัง่
ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บไวแ้ลว้หรอืหยดุรับคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่
ขายคนืหน่วยลงทนุ" บรษัิทจัดการจะจัดสรรเงนิใหแ้กผู่ส้ัง่ขายคนื โดยคํานวณ
จากราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บคําสัง่ขายคนื
หน่วยลงทนุทีส่มบรูณ์  
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุสัง่ขายคนืเป็นจํานวนหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะ
คํานวณจํานวนเงนิทีส่ัง่ขายคนืโดยคณูจํานวนหน่วยลงทนุดว้ยราคารับซือ้คนื
หน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วนัทําการรับซือ้คนืนัน้  
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุสัง่ขายคนืเป็นจํานวนเงนิ บรษัิทจัดการจะคํานวณ

7.4.3 การจัดสรรเงนิใหแ้กผู่ส้ัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ  
ยกเวน้ในกรณีตามขอ้ "การเลือ่นกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุคนื
แกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ" หรอื "การไมข่ายหรอืไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทนุตามคําสัง่
ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บไวแ้ลว้หรอืหยดุรับคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่
ขายคนืหน่วยลงทนุ" บรษัิทจัดการจะจัดสรรเงนิใหแ้กผู่ส้ัง่ขายคนื โดยคํานวณ
จากราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บคําสัง่ขายคนื
หน่วยลงทนุทีส่มบรูณ์  
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุสัง่ขายคนืเป็นจํานวนหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะ
คํานวณจํานวนเงนิทีส่ัง่ขายคนืโดยคณูจํานวนหน่วยลงทนุดว้ยราคารับซือ้คนื
หน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ สิน้วนัทําการรับซือ้คนืนัน้  
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุสัง่ขายคนืเป็นจํานวนเงนิ บรษัิทจัดการจะคํานวณ
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จํานวนหน่วยลงทนุทีส่ัง่ขายคนืดว้ยราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ 
วนัทําการรับซือ้คนืนัน้ ทัง้นี ้จํานวนหน่วยลงทนุทีคํ่านวณไดจ้ะเป็นตวัเลข
ทศนยิม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนยิมตําแหน่งที ่5 ทิง้  
คําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เมือ่บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนได ้
ตรวจสอบแลว้วา่ผูส้ัง่ขายคนืมจํีานวนหน่วยลงทนุตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทนุเพยีงพอกับจํานวนหน่วยลงทนุทีส่ัง่ขายคนื  
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุสัง่ขายคนืและการขายคนืดงักลา่วเป็นผลใหห้น่วย
ลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุถอืตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุมมีูลคา่ตํา่กวา่หน่วย
ลงทนุคงเหลอืในบญัชขีัน้ตํา่ บรษัิทจัดการอาจดําเนนิการรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุทีเ่หลอือยู่ทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการ
ประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงมูลคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชขีัน้ตํา่ บรษัิทจัดการ
จะแจง้ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
ในกรณีทีจํ่านวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุสัง่ขายคนืเกนิกวา่จํานวนหน่วย
ลงทนุทัง้หมดทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมอียูต่ามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิท
จัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดตาม
จํานวนเทา่ทีป่รากฏอยู่ตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
บรษัิทจัดการจะจัดสรรเงนิคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามคําสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทนุทีส่มบรูณ์ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขขา้งตน้เทา่ทีบ่รษัิทจัดการสามารถรับ
ซือ้ไดจ้ากจํานวนเงนิสดของกองทนุ  
บรษัิทจัดการจะยกเลกิจํานวนหน่วยลงทนุทีรั่บซือ้คนืในทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทนุในวนัทําการถัดจากวนัทีคํ่านวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

จํานวนหน่วยลงทนุทีส่ัง่ขายคนืดว้ยราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีคํ่านวณได ้ณ 
วนัทําการรับซือ้คนืนัน้ ทัง้นี ้จํานวนหน่วยลงทนุทีคํ่านวณไดจ้ะเป็นตวัเลข
ทศนยิม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนยิมตําแหน่งที ่5 ทิง้  
คําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เมือ่บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนได ้
ตรวจสอบแลว้วา่ผูส้ัง่ขายคนืมจํีานวนหน่วยลงทนุตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทนุเพยีงพอกับจํานวนหน่วยลงทนุทีส่ัง่ขายคนื  
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุสัง่ขายคนืและการขายคนืดงักลา่วเป็นผลใหห้น่วย
ลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุถอืตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุมมีูลคา่ตํา่กวา่หน่วย
ลงทนุคงเหลอืในบญัชขีัน้ตํา่ บรษัิทจัดการอาจดําเนนิการรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุทีเ่หลอือยู่ทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการ
ประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงมูลคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชขีัน้ตํา่ บรษัิทจัดการ
จะแจง้ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
ในกรณีทีจํ่านวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุสัง่ขายคนืเกนิกวา่จํานวนหน่วย
ลงทนุทัง้หมดทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมอียูต่ามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิท
จัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดตาม
จํานวนเทา่ทีป่รากฏอยู่ตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
ทัง้นี ้สําหรับการขายคนืหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม บรษัิทจัดการจะคํานวณ
ตน้ทนุและผลประโยชนแ์ละหักเงนิลงทนุแตล่ะรายการตามวธิกีาร "เขา้กอ่น 
ออกกอ่น" (First In, First Out : FIFO) และมรีะบบงานในการขายคนืหน่วย
ลงทนุ ซงึจะเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทนุกําหนด 
บรษัิทจัดการจะจัดสรรเงนิคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามคําสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทนุทีส่มบรูณ์ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขขา้งตน้เทา่ทีบ่รษัิทจัดการสามารถรับ
ซือ้ไดจ้ากจํานวนเงนิสดของกองทนุ  
บรษัิทจัดการจะยกเลกิจํานวนหน่วยลงทนุทีรั่บซือ้คนืในทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทนุในวนัทําการถัดจากวนัทีคํ่านวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาใน
การรับซือ้คนื 

บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจะรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุในวนัทําการถัดจากวนัทีส่ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.รับจด
ทะเบยีนกองทนุทรัพยส์นิเป็นกองทนุ ตัง้แตเ่วลาเริม่ทําการของบรษัิทจัดการ
หรอืผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุถงึเวลา 15.30 น. ของทกุวนั
ทําการซือ้ขาย รวมทัง้อาจทําการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุผา่นโทรสาร เอทเีอ็ม 
ระบบบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์อนิเทอรเ์น็ต และสือ่อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ใด  
สาํหรับการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บหลงัเวลา 15.30 น. 
ของวนัทําการซือ้ขายใด บรษัิทจัดการจะทํารายการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุตาม
คําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุนัน้ในวนัทําการรับซือ้คนืถัดไป  
บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงระยะเวลาในการรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุ โดยการเปลีย่นแปลงดงักลา่วจะตอ้งเป็นการใหป้ระโยชนต์อ่ผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ และถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ โดยจะประกาศใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทนุทราบถงึการเปลีย่นแปลงลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันโดยจะตดิ

ชนดิผูล้งทุนท ัว่ไป 
บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจะรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุในวนัทําการถัดจากวนัทีส่ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.รับจด
ทะเบยีนกองทนุทรัพยส์นิเป็นกองทนุ ตัง้แตเ่วลาเริม่ทําการของบรษัิทจัดการ
หรอืผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุถงึเวลา 15.30 น. ของทกุวนั
ทําการซือ้ขาย รวมทัง้อาจทําการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุผา่นโทรสาร เอทเีอ็ม 
ระบบบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์อนิเทอรเ์น็ต และสือ่อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ใด  
สาํหรับการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บหลงัเวลา 15.30 น. 
ของวนัทําการซือ้ขายใด บรษัิทจัดการจะทํารายการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุตาม
คําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุนัน้ในวนัทําการรับซือ้คนืถัดไป  
บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงระยะเวลาในการรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุ โดยการเปลีย่นแปลงดงักลา่วจะตอ้งเป็นการใหป้ระโยชนต์อ่ผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ และถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ โดยจะประกาศใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทนุทราบถงึการเปลีย่นแปลงลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันโดยจะตดิ
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ประกาศทีส่ํานักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุและทีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

ประกาศทีส่ํานักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุและทีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 
ชนดิเพือ่การออม 
บรษัิทจัดการจะเปิดรับซือ้คนืหน่วยลงทนุตัง้แตว่นัที ่4 มกราคม 2564 เป็นตน้
ไป 
ตัง้แตเ่วลาเริม่ทําการของบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุถงึเวลา 15.30 น. ของทกุวนัทําการซือ้ขาย รวมทัง้อาจทําการรับ
ซือ้คนืหน่วยลงทนุผ่านโทรสาร เอทเีอ็ม ระบบบรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์
อนิเทอรเ์น็ต และสือ่อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ใด  
สาํหรับการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บหลงัเวลา 15.30 น. 
ของวนัทําการซือ้ขายใด บรษัิทจัดการจะทํารายการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุตาม
คําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุนัน้ในวนัทําการรับซือ้คนืถัดไป  
บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงระยะเวลาในการรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุได ้โดยการเปลีย่นแปลงดงักลา่วจะตอ้งเป็นประโยชนต์อ่ผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ และถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีทีบ่รษัิท
จัดการเปลีย่นแปลงระยะเวลาในการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะ
ประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบถงึการเปลีย่นแปลงลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั
ทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

8.2. รายละเอยีดการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ
เพิม่เตมิ 

บรษัิทจัดการอาจจัดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุได ้
โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ โดยปิดประกาศทีส่าํนักงาน
ของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรับคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเป็นการ
ชัว่คราวหรอืถาวรก็ได ้ในกรณีทีบ่รษัิทพจิารณาเห็นวา่การหยุดรับคําสัง่
สบัเปลีย่นดงักลา่วจะเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่กองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดย
บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบโดยปิดประกาศทีส่ํานักงานของ
บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

บรษัิทจัดการอาจจัดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุได ้
โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ โดยปิดประกาศทีส่าํนักงาน
ของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
ชนดิผูล้งทุนท ัว่ไป 
บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรับคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเป็นการ
ชัว่คราวหรอืถาวรก็ได ้ในกรณีทีบ่รษัิทพจิารณาเห็นวา่การหยุดรับคําสัง่
สบัเปลีย่นดงักลา่วจะเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่กองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดย
บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบโดยปิดประกาศทีส่ํานักงานของ
บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
ชนดิเพือ่การออม 
บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรับคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้หน่วย
ลงทนุชนดิเพือ่การออมเป็นการชัว่คราวก็ไดต้ามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร 
โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 3 วนัทําการทาง
เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการและแจง้ใหส้าํนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั
นับแตว่นัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดังกลา่ว 
ทัง้นี ้สําหรับการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกจากหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม 
บรษัิทจัดการจะคํานวณตน้ทนุและผลประโยชน์และหักเงนิลงทนุแตล่ะรายการ
ตามวธิกีาร "เขา้กอ่น ออกกอ่น" (First In, First Out : FIFO) โดยจะเป็นไป
ตามหลกัเกณฑท์ีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทนุกําหนด 

8.2.1 วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  8.2.1 วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  
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(1) บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไดโ้ดยการกรอก
รายละเอยีดในคําขอสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุระบจํุานวนเงนิหรอืจํานวนหน่วย
ลงทนุทีต่อ้งการสบัเปลีย่น บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุจะสง่มอบหลักฐานการรับคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อื
หน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐาน  
(2) สือ่อเิล็กทรอนกิส ์ 
บรษัิทจัดการอาจรับคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสไ์ด ้โดย
ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งลงนามในคําขอใชบ้รกิารสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่าน
สือ่อเิล็กทรอนกิส ์และปฏบิตัติามเงือ่นไขทีบ่รษัิทจัดการระบไุวใ้นคําขอใช ้
บรกิารดงักลา่ว  
อยา่งไรก็ตาม หากมขีอ้ขัดขอ้งของระบบสือ่อเิล็กทรอนกิสจ์นเป็นเหตบุรษัิท
จัดการจะไมส่ามารถรับคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุดงักลา่วได ้ใหถ้อืวา่ยังไมม่ี
การทํารายการการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสนั์น้  
ทัง้นี ้กอ่นเริม่ใหบ้รกิาร บรษัิทจัดการจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ โดย
จะตดิประกาศทีส่ํานักงานของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้
คนืหน่วยลงทนุ 
 

8.2.1.1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ 
(1) บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไดโ้ดยการกรอก
รายละเอยีดในคําขอสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุระบจํุานวนเงนิหรอืจํานวนหน่วย
ลงทนุทีต่อ้งการสบัเปลีย่น บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุจะสง่มอบหลักฐานการรับคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อื
หน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐาน  
(2) สือ่อเิล็กทรอนกิส ์ 
บรษัิทจัดการอาจรับคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสไ์ด ้โดย
ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งลงนามในคําขอใชบ้รกิารสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่าน
สือ่อเิล็กทรอนกิส ์และปฏบิตัติามเงือ่นไขทีบ่รษัิทจัดการระบไุวใ้นคําขอใช ้
บรกิารดงักลา่ว  
อยา่งไรก็ตาม หากมขีอ้ขัดขอ้งของระบบสือ่อเิล็กทรอนกิสจ์นเป็นเหตบุรษัิท
จัดการจะไมส่ามารถรับคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุดงักลา่วได ้ใหถ้อืวา่ยังไมม่ี
การทํารายการการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสนั์น้  
ทัง้นี ้กอ่นเริม่ใหบ้รกิาร บรษัิทจัดการจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ โดย
จะตดิประกาศทีส่ํานักงานของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้
คนืหน่วยลงทนุ 
ทัง้นี ้กอ่นการเปิดใหส้บัเปลีย่นหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมเพือ่การออม
ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการหรอืระหวา่งกองทนุรวมเพือ่การออมกับ
กองทนุรวมอืน่ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทนุทราบในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 
การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การออมไปยังกองทนุรวมอืน่ที่
ไมใ่ชก่องทนุรวมเพือ่การออม ไมถ่อืเป็นการโอนยา้ยการลงทนุตามกฎหมาย 
ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเสยีสทิธปิระโยชนท์างภาษีหากการลงทนุไม่
เป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ฎหมายภาษีอากรกําหนด 
 
8.2.1.2 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมเพือ่การออมภายใตก้าร
จัดการของบรษัิทจัดการกับกองทนุรวมเพือ่การออมภายใตก้ารจัดการของ
บรษัิทจัดการอืน่ 
(1) กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การออมออกจากบรษัิท
จัดการ  
บรษัิทจัดการอาจเปิดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุได ้โดยการ
กรอกรายละเอยีดในคําขอสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุโดยระบจํุานวนเงนิหรอื
จํานวนหน่วยลงทนุทีต่อ้งการ พรอ้มทัง้สมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ
และเอกสารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการกําหนดเพือ่ประกอบการสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทนุแลว้นําไปยืน่ตอ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุซึง่จะสง่มอบหลักฐานการรับคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อื
หน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐาน  



K-FIXEDPLUS        8 
 

หวัขอ้ ขอ้มูลเดมิ ขอ้มูลใหม ่
(2) กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การออมเขา้บรษัิทจัดการ  
บรษัิทจัดการอาจเปิดใหผู้ส้นใจสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้บรษัิทจัดการได ้
โดยสามารถขอรับหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ คูม่อืการลงทนุ ใบคําสัง่
ซือ้เพือ่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนืหน่วยลงทนุไดท้กุวนัและเวลาทําการ โดยกรอกรายละเอยีดและ
ขอ้ความตา่งๆ ในใบคําสัง่ซือ้เพือ่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  
สาํหรับผูล้งทนุทียั่งไมเ่คยมบีัญชกีองทนุ จะตอ้งเปิดบญัชกีองทนุโดยกรอก
รายละเอยีดและขอ้ความตา่ง ๆ ในคําขอเปิดบญัชกีองทนุพรอ้มแนบเอกสาร
หลกัฐานในการขอเปิดบญัชกีองทนุหรอืปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และ
วธิกีารเปิดบญัชกีองทนุตามทีบ่รษัิทจัดการกําหนด 
 
8.2.1.3 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุระหวา่งชนดิหน่วยลงทนุภายใตก้องทนุ
เดยีวกนั 
บรษัิทจัดการอาจเปิดใหม้กีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุระหวา่งชนดิหน่วยลงทนุ
ภายใตก้องทนุเดยีวกนัได ้ตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารตามทีก่ฎหมาย 
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกําหนด  
ทัง้นี ้การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของชนดิเพือ่การออมไปยังชนดิผูล้งทนุทัว่ไป 
ไมถ่อืเป็นการโอนยา้ยการลงทนุตามกฎหมาย ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจเสยี
สทิธปิระโยชน์ทางภาษีหากการลงทนุไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ฎหมายภาษี
อากรกําหนด 
 
8.2.1.4 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์
ตามหัวขอ้ "การเลกิโครงการจัดการกองทนุรวม"  
การดําเนนิการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุในกรณีดงักลา่วบรษัิทจัดการถอืวา่ผูถ้อื
หน่วยลงทนุมอบหมายใหบ้รษัิทจัดการเป็นผูต้ดัสนิใจเลอืกกองทนุปลายทาง 
ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะดําเนนิการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุไป
ยังกองทนุรวมเพือ่การออมอืน่ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการตามเงือ่นไข
ทีกํ่าหนดในหัวขอ้ "การเลกิโครงการจัดการกองทนุรวม" หากไมส่ามารถ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไปยังกองทนุรวมเพือ่การออมอืน่ภายใตก้ารจัดการของ
บรษัิทจัดการได ้บรษัิทจัดการจะดําเนนิการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของผูถ้อื
หน่วยลงทนุไปยังกองทนุรวมเพือ่การออมอืน่ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข
การลงทนุทีก่ฎหมาย ก.ล.ต. กฎหมายภาษีอากร และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
กําหนด 

8.2.2 วนัและเวลาในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  
กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกจากกองทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุไดท้กุวนัทําการซือ้ขาย ตามระยะเวลาในการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 
สาํหรับการสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิสท์ีบ่รษัิทจัดการ
ไดรั้บหลงัระยะเวลาในการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวนัทําการซือ้ขายใด 

8.2.2 วนัและเวลาในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  
กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกจากกองทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุไดท้กุวนัทําการซือ้ขาย ตามระยะเวลาในการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 
สาํหรับการสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิสท์ีบ่รษัิทจัดการ
ไดรั้บหลงัระยะเวลาในการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวนัทําการซือ้ขายใด 
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บรษัิทจัดการจะไมทํ่ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วย
ลงทนุนัน้  
กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้กองทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ
ไดท้กุวนัทําการซือ้ขาย ตามระยะเวลาในการขายหน่วยลงทนุ สาํหรับการสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสท์ีบ่รษัิทจัดการไดรั้บหลงั
ระยะเวลาขายหน่วยลงทนุของวนัทําการซือ้ขายใด บรษัิทจัดการจะทํารายการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุในวนัทําการซือ้ขาย
ถัดไป โดยบรษัิทจัดการจะถอืวา่วนัทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วย
ลงทนุและไดทํ้ารายการแลว้ เป็นวนัทีคํ่าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้กองทนุ
มผีลสมบรูณ์   

บรษัิทจัดการจะไมทํ่ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วย
ลงทนุนัน้  
กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้กองทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ
ไดท้กุวนัทําการซือ้ขาย ตามระยะเวลาในการขายหน่วยลงทนุ สาํหรับการสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสท์ีบ่รษัิทจัดการไดรั้บหลงั
ระยะเวลาขายหน่วยลงทนุของวนัทําการซือ้ขายใด บรษัิทจัดการจะทํารายการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุในวนัทําการซือ้ขาย
ถัดไป โดยบรษัิทจัดการจะถอืวา่วนัทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วย
ลงทนุและไดทํ้ารายการแลว้ เป็นวนัทีคํ่าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้กองทนุ
มผีลสมบรูณ์  
ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางให ้
กองทนุปลายทางภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดในหัวขอ้ การชาํระเงนิคา่รับซือ้คนื
หน่วยลงทนุ อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีว่นัชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุของ
กองทนุตน้ทางตรงกบัวนัหยดุทําการซือ้ขายของกองทนุปลายทาง บรษัิท
จัดการจะทํารายการซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางในวันทําการซือ้ขาย
ถัดไป ซึง่อาจเกนิกวา่ระยะเวลาทีกํ่าหนดได ้ 
เวน้แตเ่ป็นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมเพือ่การออม บรษัิท
จัดการจะชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุสาํหรับการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุในกรณี
ดงักลา่วใหแ้กก่องทนุรวมเพือ่การออมทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะซือ้หน่วย
ลงทนุหรอืบรษัิทจัดการทีรั่บผดิชอบดําเนนิการดงักลา่วตามทีร่ะบไุวใ้นคําขอ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทําการนับแตว่นัทีบ่รษัิทจัดการหรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุไดรั้บคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ
ทีส่มบรูณ์แลว้ดงักลา่ว 

8.2.3 ราคาขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุ  
บรษัิทจัดการจะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุดงัตอ่ไปนีเ้ป็นเกณฑใ์นการกําหนดราคา
ขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  
(1) การกําหนดราคารับซือ้คนืกรณีเป็นกองทนุตน้ทาง จะใชร้าคารับซือ้คนื
หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขายทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุไดรั้บคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการ
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุไดทํ้ารายการสบัเปลีย่น
หน่วยลงทนุแลว้ หักดว้ยคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยในการสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทนุ (ถา้ม)ี  
(2) การกําหนดราคาขายหน่วยลงทนุกรณีเป็นกองทนุปลายทาง จะใชร้าคา
ขายหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขายทีบ่รษัิทจัดการจะกําหนดขึน้เป็นการ
ทัว่ไป ทัง้นี ้วนัทําการซือ้ขายดังกลา่วจะตอ้งไมเ่กนิวนัทําการทีก่องทนุไดรั้บ
เงนิจากกองทนุตน้ทาง โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ โดย
ปิดประกาศทีส่าํนักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุ 

8.2.3 ราคาขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุ  
บรษัิทจัดการจะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุดงัตอ่ไปนีเ้ป็นเกณฑใ์นการกําหนดราคา
ขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  
(1) การกําหนดราคารับซือ้คนืกรณีเป็นกองทนุตน้ทาง จะใชร้าคารับซือ้คนื
หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขายทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุไดรั้บคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการ
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุไดทํ้ารายการสบัเปลีย่น
หน่วยลงทนุแลว้ หักดว้ยคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยในการสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทนุ (ถา้ม)ี  
(2) การกําหนดราคาขายหน่วยลงทนุกรณีเป็นกองทนุปลายทาง จะใชร้าคา
ขายหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขายทีบ่รษัิทจัดการจะกําหนดขึน้เป็นการ
ทัว่ไป ทัง้นี ้วนัทําการซือ้ขายดังกลา่วจะตอ้งไมเ่กนิวนัทําการทีก่องทนุไดรั้บ
เงนิจากกองทนุตน้ทาง โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ 
โดยปิดประกาศทีส่าํนักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
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(3) การสบัเปลีย่นระหวา่งชนดิหน่วยลงทนุ  
(3.1) กรณีเป็นชนดิหน่วยลงทนุตน้ทาง จะใชร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ณ 
สิน้วนัทําการซือ้ขายทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุไดรั้บคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุไดทํ้ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุแลว้ หักดว้ย
คา่ธรรมเนยีมในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  
(3.2) กรณีเป็นชนดิหน่วยลงทนุปลายทาง จะใชร้าคาขายหน่วยลงทนุ ณ สิน้
วนัทําการซือ้ขายทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุไดรั้บคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุไดทํ้ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุแลว้ หักดว้ย
คา่ธรรมเนยีมในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 

13. เงือ่นไขและขอ้จํากัดใน
การจัดสรรและการโอนหน่วย
ลงทนุ 

เงือ่นไขขอ้จํากดัการจัดสรรหน่วยลงทนุ  
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการจัดสรรหน่วยลงทนุ ในกรณีทีบ่คุคลใดหรอื
กลุม่บคุคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทนุเกนิกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหน่วย
ลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แตเ่ขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทนุ เรือ่งหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จํากัดการถอืหน่วย
ลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ หรอืในกรณีทีบ่รษัิทจัดการ
ไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่การจัดสรรในกรณีดงักลา่วมผีลกระทบตอ่การลงทนุของ
กองทนุหรอืตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืตอ่ชือ่เสยีง หรอืตอ่ความรับผดิชอบทาง
กฎหมายของบรษัิทจัดการโดยไมจํ่าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบ
ลว่งหนา้  
ขอ้จํากดัการโอนหน่วยลงทนุ  
บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธการ
ลงทะเบยีนโอนหน่วยลงทนุไมว่า่ทอดใดๆ หากการโอนหน่วยลงทนุดงักลา่ว 
จะทําใหก้ารถอืหน่วยลงทนุของบคุลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดเกนิขอ้จํากัด
การถอืหน่วยลงทนุ เวน้แตเ่ขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ ที ่
ทน. 46/2556 เรือ่ง หลักเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุ
รวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ หรอืบรษัิทจัดการไม่สามารถปฏบิตัหินา้ทีท่ี่
เกีย่วขอ้งกับกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและ 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ทัง้นี ้ขอ้กําหนด
เกีย่วกบั FATCA เป็นไปตามทีกํ่าหนดไวใ้นขอ้ 20 ของโครงการจัดการกองทนุ 
เรือ่ง ขอ้กําหนดเกีย่วกับ FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะ
เดยีวกนั 

เงือ่นไขขอ้จํากดัการจัดสรรหน่วยลงทนุ  
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการจัดสรรหน่วยลงทนุ ในกรณีทีบ่คุคลใดหรอื
กลุม่บคุคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทนุเกนิกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหน่วย
ลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แตเ่ขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทนุ เรือ่งหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จํากัดการถอืหน่วย
ลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ หรอืในกรณีทีบ่รษัิทจัดการ
ไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่การจัดสรรในกรณีดงักลา่วมผีลกระทบตอ่การลงทนุของ
กองทนุหรอืตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืตอ่ชือ่เสยีง หรอืตอ่ความรับผดิชอบทาง
กฎหมายของบรษัิทจัดการโดยไมจํ่าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบ
ลว่งหนา้  
ขอ้จํากดัการโอนหน่วยลงทนุ  
บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธการ
ลงทะเบยีนโอนหน่วยลงทนุไมว่า่ทอดใดๆ หากการโอนหน่วยลงทนุดงักลา่ว 
จะทําใหก้ารถอืหน่วยลงทนุของบคุลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดเกนิขอ้จํากัด
การถอืหน่วยลงทนุ เวน้แตเ่ขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ ที ่
ทน. 46/2556 เรือ่ง หลักเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุ
รวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ หรอืบรษัิทจัดการไม่สามารถปฏบิตัหินา้ทีท่ี่
เกีย่วขอ้งกับกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและ 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ทัง้นี ้ขอ้กําหนด
เกีย่วกบั FATCA เป็นไปตามทีกํ่าหนดไวใ้นขอ้ 20 ของโครงการจัดการกองทนุ 
เรือ่ง ขอ้กําหนดเกีย่วกับ FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะ
เดยีวกนั 
ทัง้นี ้ผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมจะไม่สามารถนําหน่วยลงทนุของ
กองทนุไปจําหน่าย จา่ย โอน จํานํา หรอืนําไปเป็นประกนัได ้

14.1. นโยบายการจา่ยเงนิ
ปันผล 

ไมม่ ี ชือ่ย่อ : K-FIXEDPLUS-A    ไมจ่า่ย 
ชือ่ย่อ : K-FIXEDPLUS-SSF ไมจ่า่ย 

15.1. คา่ธรรมเนยีมรวม ไมม่ ี ชือ่ย่อ : K-FIXEDPLUS-A 
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หวัขอ้ ขอ้มูลเดมิ ขอ้มูลใหม ่
ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ย
ละ 2.6750 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 
 
ชือ่ย่อ : K-FIXEDPLUS-SSF 
ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ย
ละ 2.6750 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

15.2.1. คา่ธรรมเนยีมการ
จัดการรายปี 

ไมม่ ี ชือ่ย่อ : K-FIXEDPLUS-A 
ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการจัดการรายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.0700 ตอ่ปี
ของมลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมดของกองทนุ หักมูลคา่หนี ้สนิทัง้หมด เวน้แต่
คา่ธรรมเนยีมการจัดการ คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนยีม
นายทะเบยีน 
 
ชือ่ย่อ : K-FIXEDPLUS-SSF 
ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการจัดการรายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.0700 ตอ่ปี
ของมลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมดของกองทนุ หักมูลคา่หนี ้สนิทัง้หมด เวน้แต่
คา่ธรรมเนยีมการจัดการ คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนยีม
นายทะเบยีน 

15.2.2. คา่ธรรมเนยีมผูด้แูล
ผลประโยชนร์ายปี 

ไมม่ ี ชือ่ย่อ : K-FIXEDPLUS-A 
ประมาณการคา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 
0.1070 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมดของกองทนุ หักมลูคา่หนี ้สนิทัง้หมด 
เวน้แตค่า่ธรรมเนยีมการจัดการ คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์และ
คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน ทัง้นี ้คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนด์งักลา่วได ้
รวมคา่ธรรมเนยีมการรับฝากทรัพยส์นิในตา่งประเทศแลว้ 

ชือ่ย่อ : K-FIXEDPLUS-SSF 
ประมาณการคา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 
0.1070 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมดของกองทนุ หักมลูคา่หนี ้สนิทัง้หมด 
เวน้แตค่า่ธรรมเนยีมการจัดการ คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์และ
คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน ทัง้นี ้คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนด์งักลา่วได ้
รวมคา่ธรรมเนยีมการรับฝากทรัพยส์นิในตา่งประเทศแลว้ 

15.2.3. คา่ธรรมเนยีมนาย
ทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี 

ไมม่ ี ชือ่ย่อ : K-FIXEDPLUS-A 
ประมาณการคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ย
ละ 0.1070 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมดของกองทนุ หักมลูคา่หนี ้สนิ
ทัง้หมด เวน้แตค่า่ธรรมเนยีมการจัดการ คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์และ
คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน 
 
ชือ่ย่อ : K-FIXEDPLUS-SSF 
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หวัขอ้ ขอ้มูลเดมิ ขอ้มูลใหม ่
ประมาณการคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ย
ละ 0.1070 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมดของกองทนุ หักมลูคา่หนี ้สนิ
ทัง้หมด เวน้แตค่า่ธรรมเนยีมการจัดการ คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์และ
คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน 

15.3.3.1 คา่ธรรมเนยีมการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 
(Switching In) 

คําอธบิายเงือ่นไข ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
บรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุในอตัรา
เทา่กับคา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางหรอื
คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางแลว้แตอ่ตัราใดจะสงู
กวา่  
ทัง้นี ้บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะลดหย่อน หรอืยกเวน้ไมเ่รยีกเก็บ
คา่ธรรมเนยีมดงักลา่ว โดยบรษัิทจัดการจะประกาศใหท้ราบโดยทั่วกนัและปิด
ประกาศไวท้ีส่ํานักงานของบรษัิทจัดการ  
ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ บรษัิท
จัดการจะยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางและ
ยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง 
 

1. ชือ่ยอ่ : K-FIXEDPLUS-A     คําอธบิายเงือ่นไข ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ 
2. ชือ่ยอ่ : K-FIXEDPLUS-SSF  คําอธบิายเงือ่นไข ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
ชนดิผูล้งทุนท ัว่ไป 
บรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุในอตัรา
เทา่กับคา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางหรอื
คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางแลว้แตอ่ตัราใดจะสงู
กวา่  
ทัง้นี ้บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะลดหย่อน หรอืยกเวน้ไมเ่รยีกเก็บ
คา่ธรรมเนยีมดงักลา่ว โดยบรษัิทจัดการจะประกาศใหท้ราบโดยทั่วกนัและปิด
ประกาศไวท้ีส่ํานักงานของบรษัิทจัดการ  
ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ บรษัิท
จัดการจะยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางและ
ยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง 
สาํหรับการสบัเปลีย่นระหวา่งชนดิหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะใชห้ลกัเกณฑ์
ขา้งตน้ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะกําหนดเป็นอย่างอืน่ โดยจะประกาศใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทนุทราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 
ชนดิเพือ่การออม  
คา่ธรรมเนยีมเป็นไปตามคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุในขณะนัน้ 
 

15.3.3.2 คา่ธรรมเนยีมการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก 
(Switching Out) 

คําอธบิายเงือ่นไข ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
บรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุในอตัรา
เทา่กับคา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางหรอื
คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางแลว้แตอ่ตัราใดจะสงู
กวา่  
ทัง้นี ้บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะลดหย่อน หรอืยกเวน้ไมเ่รยีกเก็บ
คา่ธรรมเนยีมดงักลา่ว โดยบรษัิทจัดการจะประกาศใหท้ราบโดยทั่วกนัและปิด
ประกาศไวท้ีส่ํานักงานของบรษัิทจัดการ  
ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ บรษัิท
จัดการจะยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางและ
ยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง 

1. ชือ่ยอ่ : K-FIXEDPLUS-A     คําอธบิายเงือ่นไข ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ 
2. ชือ่ยอ่ : K-FIXEDPLUS-SSF  คําอธบิายเงือ่นไข ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
ชนดิผูล้งทุนท ัว่ไป 
บรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุในอตัรา
เทา่กับคา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางหรอื
คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางแลว้แตอ่ตัราใดจะสงู
กวา่  
ทัง้นี ้บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะลดหย่อน หรอืยกเวน้ไมเ่รยีกเก็บ
คา่ธรรมเนยีมดงักลา่ว โดยบรษัิทจัดการจะประกาศใหท้ราบโดยทั่วกนัและปิด
ประกาศไวท้ีส่ํานักงานของบรษัิทจัดการ  
ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ บรษัิท
จัดการจะยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางและ
ยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง 
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หวัขอ้ ขอ้มูลเดมิ ขอ้มูลใหม ่
สาํหรับการสบัเปลีย่นระหวา่งชนดิหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะใชห้ลกัเกณฑ์
ขา้งตน้ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะกําหนดเป็นอย่างอืน่ โดยจะประกาศใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทนุทราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 
 
ชนดิเพือ่การออม 
บรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุโดยวธิใีดวธิี
หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 
1) กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเป็นจํานวนหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะเรยีก
เก็บคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.50 (รวม
ภาษีมลูคา่เพิม่) ของมูลคา่หน่วยลงทนุของวนัทําการลา่สดุกอ่นวนัทํารายการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุจะเรยีกเก็บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยตรงเมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุยืน่
คําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  
กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเป็นจํานวนเงนิ บรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บ
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.50 (รวม
ภาษีมลูคา่เพิม่) ของจํานวนเงนิทีส่บัเปลีย่นหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการหรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจะเรยีกเก็บจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ
โดยตรงเมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุยืน่คําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 
2) บรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุในอัตรา
รอ้ยละ 1.50 (รวมภาษีมูลคา่เพิม่) ของมลูคา่หน่วยลงทนุของวนัทีทํ่ารายการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการจะหักคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วออกจาก
มลูคา่หน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการจะตอ้งจ่ายใหก้ับกองทนุปลายทาง  
สาํหรับการทํารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์บรษัิทจะ
เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมตามวธิกีารใดวธิกีารหนึง่ขา้งตน้  
ในกรณีทีเ่ป็นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมเพือ่การออมภายใต ้
การจัดการของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

15.3.6. คา่ปรับกรณีขายคนื
หน่วยลงทนุกอ่นระยะเวลาถอื
ครองทีกํ่าหนดในโครงการ 
(Exit Fee)  

ไมม่ ี ม ี
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
ชนดิผูล้งทุนท ัว่ไป 
ไมม่คีา่ปรับกรณีขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นระยะเวลาถอืครองทีกํ่าหนดใน
โครงการ 
ชนดิเพือ่การออม 
หน่วยลงทนุทีม่อีายุการถอืครองตํา่กวา่ 1 ปี อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.50 ของ
มลูคา่หน่วยลงทนุ  
หน่วยลงทนุทีอ่ายุการถอืครองมากกวา่หรอืเทา่กบั 1 ปี อตัรารอ้ยละ 0.00 
ของมลูคา่หน่วยลงทนุ  
ทัง้นี ้ในการนับอายุการถอืครองหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะใชเ้กณฑ ์"เขา้
กอ่นออกกอ่น" (First In First Out) โดยการนับอายุการถอืครองหน่วยลงทนุ
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จะเริม่นับตัง้แตว่นัทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุไดรั้บเงนิคา่สัง่ซือ้และไดทํ้ารายการขายหน่วยลงทนุนัน้ๆ แลว้  
อตัราคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วขา้งตน้ไดร้วมภาษีมูลคา่เพิม่แลว้ โดยบรษัิทจัดการ
จะหักคา่ธรรมเนยีมดงักลา่วออกจากมลูคา่หน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจะตอ้งจา่ย
ใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะยกเวน้หรอืลดหย่อนคา่ปรับกรณีขายคนืหน่วย
ลงทนุกอ่นระยะเวลาถอืครองทีกํ่าหนดในโครงการได ้โดยจะประกาศใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทนุทราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

16.2. เงือ่นไขพเิศษ (วธิกีาร
คํานวณ กําหนดเวลาในการ
คํานวณและการประกาศ
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่
หน่วยลงทนุ และราคาหน่วย
ลงทนุ หลักเกณฑแ์ละวธิกีาร
ดําเนนิการในกรณีทีม่ลูคา่
หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง) 

(1) บรษัิทจัดการจะคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมตาม
หลกัเกณฑ ์และวธิกีารที ่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยป์ระกาศกําหนด  
การคํานวณมลูคา่ยตุธิรรมของหลกัทรัพยห์รอืตราสารทีเ่สนอขายใน
ตา่งประเทศ บรษัิทจัดการจะใชห้ลกัการโดยเทยีบเคยีงกับประกาศสมาคม
บรษัิทจัดการลงทนุ ซึง่ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. ทัง้นี ้บรษัิท
จัดการจะใชข้อ้มลูลา่สดุทีป่ระกาศหรอืไดรั้บจากสถาบนัหรอืหน่วยงานอืน่ใดที่
ใชอ้า้งองิอยา่งเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม บรษัิทจัดการอาจเปลีย่นแปลง
แหลง่ทีม่าของขอ้มลูอา้งองิไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์
โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ ซึง่สอดคลอ้งกบัประกาศของสมาคม
บรษัิทจัดการลงทนุ คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
รวมถงึทีจ่ะประกาศแกไ้ขหรอืประกาศเพิม่เตมิในอนาคต  
ในกรณีทีม่กีารลงทนุในหลกัทรัพยห์รอืตราสารทีเ่สนอขายในตา่งประเทศ โดย
มกีารป้องกนัความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่น บรษัิทจัดการจะใชข้อ้มลูทีใ่ชใ้น
การคํานวณ มลูคา่ยุตธิรรมของสญัญาป้องกนัความเสีย่งทีไ่ดจ้าก Bisnews ใน
กรณีที ่Bisnews ไมไ่ดป้ระกาศมลูคา่ยุตธิรรมดงักลา่ว บรษัิทจัดการอาจ
พจิารณาใชม้ลูคา่ยุตธิรรมจากธนาคารพาณิชยค์ูค่า้ทีไ่ดเ้ขา้ทําสญัญาป้องกนั
ความเสีย่งซึง่บรษัิทจัดการและผูด้แูลผลประโยชนต์กลงร่วมกัน ทัง้นี ้บรษัิท
จัดการอาจเปลีย่นแปลงการใชม้ลูคา่ยุตธิรรมดงักลา่วไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบ
ของผูด้แูลผลประโยชน์ 
….. 

(1) บรษัิทจัดการจะคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมตาม
หลกัเกณฑ ์และวธิกีารที ่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยป์ระกาศกําหนด  
(1.1) มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  
(1.2) มลูคา่หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิผูล้งทนุทัว่ไป  
(1.3) มลูคา่หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม 
เนือ่งจากกองทนุมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ ดงันัน้ มลูคา่หน่วยลงทนุแตล่ะ
ชนดิอาจมมีลูคา่ไมเ่ทา่กนั มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองแตล่ะชนดิหน่วยลทนุ
รวมกนัจะเทา่กบัมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ ซึง่ผลประโยชนท์ีเ่กดิขึน้จาก
การลงทนุจะถอืเป็นประโยชนข์องกองทนุและจะถูกปันสว่นตามสดัสว่นมลูคา่
ทรัพยส์นิสทธุแิตล่ะชนดิ 
วธิคํีานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 
กองทนุมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ ทําใหก้ารปันสว่นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธติอ้งมี
การแบง่การคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธติามแตล่ะชนดิหน่วยลงทนุ 
การคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุนัน้ จะคํานวณมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธิ
โดยรวมของกองทนุ และปันสว่นใหก้บัหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ โดยการเฉลีย่
ตามสดัสว่นของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองวนักอ่นหนา้ของหน่วยลงทนุแตล่ะ
ชนดิ  
หลงัจากนัน้ ปรับปรุงรายการทีเ่กีย่วขอ้งเฉพาะหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ (ไดแ้ก ่
รายการขายหน่วยลงทนุ รายการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ เป็นตน้) และคํานวณ
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธหิลงัหักคา่ธรรมเนยีมและมลูคา่หน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ
หน่วยลงทนุ 
ทัง้นี ้มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีคํ่านวณจะตอ้งมมีลูคา่
ไมตํ่า่กวา่ศนูย ์การปันสว่นรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยใหเ้ป็นไปตามแตล่ะชนดิหน่วย
ลงทนุ 
 
ตวัอยา่งการคํานวณมูลคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ 
- ตามทีร่ะบใุนโครงการ – 
 
การคํานวณมลูคา่ยตุธิรรมของหลกัทรัพยห์รอืตราสารทีเ่สนอขายใน
ตา่งประเทศ บรษัิทจัดการจะใชห้ลกัการโดยเทยีบเคยีงกับประกาศสมาคม
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บรษัิทจัดการลงทนุ ซึง่ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. ทัง้นี ้บรษัิท
จัดการจะใชข้อ้มลูลา่สดุทีป่ระกาศหรอืไดรั้บจากสถาบนัหรอืหน่วยงานอืน่ใดที่
ใชอ้า้งองิอยา่งเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม บรษัิทจัดการอาจเปลีย่นแปลง
แหลง่ทีม่าของขอ้มลูอา้งองิไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์
โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ ซึง่สอดคลอ้งกบัประกาศของสมาคม
บรษัิทจัดการลงทนุ คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
รวมถงึทีจ่ะประกาศแกไ้ขหรอืประกาศเพิม่เตมิในอนาคต  
ในกรณีทีม่กีารลงทนุในหลกัทรัพยห์รอืตราสารทีเ่สนอขายในตา่งประเทศ โดย
มกีารป้องกนัความเสีย่งดา้นอัตราแลกเปลีย่น บรษัิทจัดการจะใชข้อ้มลูทีใ่ชใ้น
การคํานวณ มลูคา่ยุตธิรรมของสญัญาป้องกนัความเสีย่งทีไ่ดจ้าก Bisnews ใน
กรณีที ่Bisnews ไมไ่ดป้ระกาศมลูคา่ยุตธิรรมดงักลา่ว บรษัิทจัดการอาจ
พจิารณาใชม้ลูคา่ยุตธิรรมจากธนาคารพาณิชยค์ูค่า้ทีไ่ดเ้ขา้ทําสญัญาป้องกนั
ความเสีย่งซึง่บรษัิทจัดการและผูด้แูลผลประโยชนต์กลงร่วมกัน ทัง้นี ้บรษัิท
จัดการอาจเปลีย่นแปลงการใชม้ลูคา่ยุตธิรรมดงักลา่วไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบ
ของผูด้แูลผลประโยชน์ 
..... 

19. การขอมตขิองผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ และวธิกีารแกไ้ข
โครงการจัดการกองทนุรวม 
หรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ : 

ไมม่ ี เพิม่ 
19.6 ในกรณีทีก่องทนุใดมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ การขอมตผิูถ้อืหน่วย
ลงทนุนอกจากจะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์กีย่วกับการขอมตผิูถ้อื
หน่วยลงทนุทีกํ่าหนดไวใ้นขอ้ผกูพัน หรอืทีกํ่าหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และ
มาตรา 129/3 ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัตอ่ไปนีด้ว้ย  
(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุชนดิ โดยแต่
ละชนดิไดรั้บผลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุไมเ่ทา่กนั ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้ง
มากหรอืมตพิเิศษของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แต่
กรณี  
(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ
ไมว่า่กรณีใด ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจํานวนหน่วยลงทนุ
แตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณี  
(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิใดชนดิหนึง่
ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิที่
ไดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

20. ขอ้กําหนดอืน่ ๆ ไมม่ ี เพิม่ 
20.1 สทิธปิระโยชนด์า้นภาษีของผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม 
สทิธแิละหนา้ทีเ่กีย่วกบัภาษีของผูล้งทนุในกองทนุรวมเพือ่การออมจะเป็นไป
ตามกฎกระทรวง กฎหมาย ประกาศอธบิดกีรมสรรพากร และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
(ถา้ม)ี หรอืกฎหมายภาษีอากรอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งทีจ่ะมขี ึน้ในอนาคต  
 
20.2 หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม 
การลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การออมผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธไิดรั้บสทิธิ
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ประโยชน์ทางภาษีเมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุไดดํ้าเนนิการตามเงือ่นไขทีก่ฎหมาย
ภาษีอากรกําหนดไวค้รบถว้นแลว้ ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุจงึมหีนา้ทีด่งัตอ่ไปนี ้ 
20.2.1 ศกึษากฎหมายภาษีอากรทีเ่กีย่วขอ้ง และหนังสอืชีช้วนเสนอขาย
หน่วยลงทนุใหช้ดัเจนกอ่นตดัสนิใจลงทนุ  
20.2.2 ตรวจสอบการลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การออมของตนเองใหเ้ป็นไป
ตามเงือ่นไขทีกํ่าหนดในกฎหมายภาษีอากร  
20.2.3 แสดงขอ้มูลการลงทนุตอ่กรมสรรพากร และดําเนนิการเสยีภาษีในกรณี
ทีม่กีารขายคนืหน่วยลงทนุ หรอืมกีารลงทนุไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขในการไดรั้บ
สทิธปิระโยชน์ทางภาษีทีกํ่าหนดไวใ้นกฎหมายภาษีอากร  
 
20.3 การบนัทกึบญัชเีงนิลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม และ
การหักเงนิลงทนุเมือ่มกีารขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม  
บรษัิทจัดการจะบนัทกึบัญชเีงนิลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะรายแยก
รายการตามวนัทีล่งทนุ และเมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทนุออกจากกองทนุ บรษัิทจัดการจะคํานวณตน้ทนุและผลประโยชนแ์ละหัก
เงนิลงทนุแตล่ะรายการตามวธิกีาร "เขา้กอ่น ออกกอ่น" (First In, First Out : 
FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทนุกําหนด  
 
ทัง้นี ้วนัทีล่งทนุหมายถงึวนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การ
ออมแตล่ะรายการและกรณีทีเ่ป็นกองทนุปลายทางซึง่รับโอนการลงทนุจาก
กองทนุรวมเพือ่การออมอืน่ใหห้มายถงึวนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุลงทนุในกองทนุ
รวมเพือ่การออมทีรั่บโอนแตล่ะรายการตามขอ้มลูทีไ่ดรั้บจากบรษัิทจัดการที่
รับผดิชอบจัดการกองทนุตน้ทาง หากเป็นกรณีทีเ่ป็นกองทนุปลายทางซึง่รับ
โอนการลงทนุจากกองทนุรวมอืน่ทีไ่มใ่ชก่องทนุรวมเพือ่การออมใหห้มายถงึ
วนัทีบ่รษัิทจัดการทํารายการขายหน่วยลงทนุซึง่ไดรั้บการจัดสรรนัน้  
 
20.4 หนังสอืรับรองการซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม เพือ่ใช ้
สทิธปิระโยชน์ดา้นภาษีของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
บรษัิทจัดการจะจัดทําหนังสอืรับรองการซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การ
ออม โดยมรีายการอยา่งนอ้ยตามแบบทีส่มาคมประกาศกําหนดโดยไดรั้บความ
เห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดสง่หนังสอืดงักลา่วใหก้บั
ผูถ้อืหน่วยลงทนุเมือ่มรีายการซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทนุในแตล่ะปีภายใน
เดอืนมนีาคมของปีถัดไป  
 
20.5 หนังสอืรับรองการโอนหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม 
บรษัิทจัดการจะจัดทําหนังสอืรับรองการโอนหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพือ่
การออมทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุขายคนืเพือ่ไปลงทนุในหน่วยลงทนุกองทนุรวมเพือ่
การออมอืน่โดยมรีายการอย่างนอ้ยตามแบบทีส่มาคมประกาศกําหนดโดย
ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดสง่หนังสอื
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ดงักลา่วพรอ้มการชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กก่องทนุรวมเพือ่การออมที่
ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะซือ้หน่วยลงทนุ หรอืบรษัิทจัดการทีรั่บผดิชอบ
ดําเนนิการกองทนุรวมเพือ่การออมดงักลา่วตามทีร่ะบไุวใ้นคําขอสบัเปลีย่น
หน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทําการนับแตว่นัทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุไดรั้บคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทีส่มบรูณ์แลว้ 
เพือ่เป็นขอ้มลูในการจัดทําทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ่เนือ่ง และเพือ่ใหเ้ก็บ
ไวเ้ป็นหลักฐานพรอ้มทีจ่ะใหเ้จา้พนักงานประเมนิของกรมสรรพากรตรวจสอบ
ได ้
...... 

1. บรษัิทจัดการ 1. สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบของบรษัิทจัดการ 
….. 
1.2. หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของบรษัิทจัดการ  
บรษัิทจัดการมหีนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบดงันี ้
..... 
(4) การขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุและงานทะเบยีนหน่วยลงทนุ 
..... 
(ฎ) ขอความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชนใ์นกรณีทีจ่ะดําเนนิการตามขอ้ 
“การเลือ่นกําหนดการชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ” 
หรอืขอ้ “การชําระคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุดว้ยหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่
แทนเงนิ” 
….. 

1. สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบของบรษัิทจัดการ 
….. 
1.2. หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของบรษัิทจัดการ  
บรษัิทจัดการมหีนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบดงันี ้
..... 
(4) การขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุและงานทะเบยีนหน่วยลงทนุ 
..... 
(ฎ) ขอความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชนใ์นกรณีทีจ่ะดําเนนิการตามขอ้ 
“การเลือ่นกําหนดการชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ” 
….. 

2. ผูด้แูลผลประโยชน์ ..... 
2.2. หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์
(1) หนา้ทีโ่ดยทั่วไป 
….. 
(ญ) ใหค้วามเห็นชอบในกรณีทีบ่รษัิทจัดการจะดําเนนิการตามหัวขอ้ "การ
เลือ่นกําหนดการชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ" หรอื
ขอ้ "การชําระคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุดว้ยหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทน
เงนิ" "การไมข่ายหรอืไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนื
หน่วยลงทนุ" หรอื "การรับชาํระหนีด้ว้ยทรัพยส์นิอืน่" 
..... 

..... 
2.2. หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์
(1) หนา้ทีโ่ดยทั่วไป 
….. 
(ญ) ใหค้วามเห็นชอบในกรณีทีบ่รษัิทจัดการจะดําเนนิการตามหัวขอ้ "การ
เลือ่นกําหนดการชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ" หรอื
ขอ้ "การไมข่ายหรอืไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนื
หน่วยลงทนุ" หรอื "การรับชาํระหนีด้ว้ยทรัพยส์นิอืน่" 
..... 

13.1. สทิธใินการขายคนื
หน่วยลงทนุ 

บรษัิทจัดการมขีอ้ผกูพันทีจ่ะตอ้งรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุนําหน่วยลงทนุมาขายคนืแกบ่รษัิทจัดการ หรอืผา่น
ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถนํา
หน่วยลงทนุมาขายคนืไดท้กุวันทําการรับซือ้คนืตามราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ
ซึง่คํานวณตามหัวขอ้ "วธิกีารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการ
ประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุและ
ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ" และไดรั้บการรับรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 
ยกเวน้ กรณีทีบ่รษัิทจัดการดําเนนิการตามทีกํ่าหนดไวใ้นหัวขอ้ "การเลือ่น

บรษัิทจัดการมขีอ้ผกูพันทีจ่ะตอ้งรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุนําหน่วยลงทนุมาขายคนืแกบ่รษัิทจัดการ หรอืผา่น
ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถนํา
หน่วยลงทนุมาขายคนืไดท้กุวันทําการรับซือ้คนืตามราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ
ซึง่คํานวณตามหัวขอ้ "วธิกีารคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการ
ประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมูลคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุและ
ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ" และไดรั้บการรับรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 
ยกเวน้ กรณีทีบ่รษัิทจัดการดําเนนิการตามทีกํ่าหนดไวใ้นหัวขอ้ "การเลือ่น
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กําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ" หรอื "การ
ไมข่ายหรอืไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทนุ"  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจไดรั้บชําระคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย ์หรอื
ทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิได ้ในกรณีทีก่องทนุไม่สามารถชาํระเงนิคา่รับซือ้คนื
หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดต้ามทีกํ่าหนดไวภ้ายใตห้ัวขอ้ "การชําระ
คา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุดว้ยหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ" 

กําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ" หรอื "การ
ไมข่ายหรอืไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทนุ"  
อยา่งไรก็ตาม การขายคนืหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออมเพือ่ใหไ้ดรั้บสทิธิ
ประโยชน์ทางภาษีนัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุมภีาระผกูพันทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติาม
เงือ่นไขและวธิกีารทีกํ่าหนดไวใ้นกฎหมายภาษีอากร ในกรณีทีก่ารขายคนื
หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขทีกํ่าหนดไวใ้น
กฎหมายภาษีอากร ผูถ้อืหน่วยลงทนุมหีนา้ทีต่อ้งเสยีภาษีเพิม่เตมิตามที่
กําหนดไวใ้นกฎหมายภาษีอากรดว้ย 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจไดรั้บชําระคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย ์หรอื
ทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิได ้ในกรณีทีก่องทนุไม่สามารถชาํระเงนิคา่รับซือ้คนื
หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดต้ามทีกํ่าหนดไวภ้ายใตห้ัวขอ้ "การชําระ
คา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุดว้ยหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ" 

13.3. สทิธใินการโอนหน่วย
ลงทนุ  

.....  
ผูรั้บโอนหน่วยลงทนุจะมสีทิธใินฐานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุก็
ตอ่เมือ่นายทะเบยีนไดบ้นัทกึชือ่ผูรั้บโอนหน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทนุแลว้ ซึง่นายทะเบยีนจะทําการโอนหน่วยลงทนุจากผูโ้อนไปยังผูรั้บโอน
ภายใน 30 วนันับแตว่นัรับคําขอโอนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ผูรั้บโอนมหีนา้ทีจ่ะตอ้ง
มารับสมดุบญัชแีสดงสทิธติามกําหนดเวลาทีน่ายทะเบยีนนัดหมาย  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุสามารถนําหน่วยลงทนุไปจํานําไดต้ามกฎหมาย 
แตท่ัง้นีน้ายทะเบยีนจะรับจดทะเบยีนการจํานําใหแ้กผู่รั้บจํานําทีเ่ป็นสถาบนั
การเงนิเทา่นัน้  

..... 
ผูรั้บโอนหน่วยลงทนุจะมสีทิธใินฐานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุก็
ตอ่เมือ่นายทะเบยีนไดบ้นัทกึชือ่ผูรั้บโอนหน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทนุแลว้ ซึง่นายทะเบยีนจะทําการโอนหน่วยลงทนุจากผูโ้อนไปยังผูรั้บโอน
ภายใน 30 วนันับแตว่นัรับคําขอโอนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ผูรั้บโอนมหีนา้ทีจ่ะตอ้ง
มารับสมดุบญัชแีสดงสทิธติามกําหนดเวลาทีน่ายทะเบยีนนัดหมาย  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิผูล้งทนุทั่วไปของกองทนุสามารถนําหน่วยลงทนุไป
จํานําไดต้ามกฎหมาย แตท่ัง้นี้นายทะเบยีนจะรับจดทะเบยีนการจํานําใหแ้ก่
ผูรั้บจํานําทีเ่ป็นสถาบนัการเงนิเทา่นัน้  
อยา่งไรก็ตาม ผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม จะไม่สามารถนําหน่วยลงทนุ
ของกองทนุไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรอืนําไปเป็นประกนัได ้
  

13.4. ขอ้จํากดัการโอนหน่วย
ลงทนุ 

บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธการ
ลงทะเบยีนโอนหน่วยลงทนุไมว่า่ทอดใดๆ ในกรณีตอ่ไปนี ้ 
1. หากการโอนหน่วยลงทนุดงักลา่วจะทําใหก้ารถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใด
หรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทนุเวน้แตเ่ขา้ขอ้ยกเวน้
ตามประกาศคณะกรรมกํากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จํากดัการ
ถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ
ในอนาคต  
2. การโอนหน่วยลงทนุสง่ผลใหบ้รษัิทจัดการไมส่ามารถปฏบิัตหินา้ทีท่ี่
เกีย่วขอ้งกับกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและ 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ทัง้นี ้ขอ้กําหนด
เกีย่วกบั FATCA เป็นไปตามทีกํ่าหนดไวใ้นภายใตห้ัวขอ้ 20 ของโครงการ
จัดการกองทนุรวม เรือ่ง "ขอ้กําหนดเกีย่วกับ FATCA และกฎหมายภาษี
ตา่งประเทศในลักษณะเดยีวกัน" 

บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธการ
ลงทะเบยีนโอนหน่วยลงทนุไมว่า่ทอดใดๆ ในกรณีตอ่ไปนี ้ 
1. หากการโอนหน่วยลงทนุดงักลา่วจะทําใหก้ารถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใด
หรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทนุเวน้แตเ่ขา้ขอ้ยกเวน้
ตามประกาศคณะกรรมกํากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จํากดัการ
ถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ
ในอนาคต  
2. การโอนหน่วยลงทนุสง่ผลใหบ้รษัิทจัดการไมส่ามารถปฏบิัตหินา้ทีท่ี่
เกีย่วขอ้งกับกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและ 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ทัง้นี ้ขอ้กําหนด
เกีย่วกบั FATCA เป็นไปตามทีกํ่าหนดไวใ้นภายใตห้ัวขอ้ 20 ของโครงการ
จัดการกองทนุรวม เรือ่ง "ขอ้กําหนดเกีย่วกับ FATCA และกฎหมายภาษี
ตา่งประเทศในลักษณะเดยีวกัน"  
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3. ผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม จะไมส่ามารถนําหน่วยลงทนุของกองทนุ
ไปจําหน่าย จา่ย โอน จํานํา หรอืนําไปเป็นประกนัได ้

13.7. สทิธปิระโยชน์อืน่ ๆ สทิธใินการจํานําหน่วยลงทนุ  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุสามารถนําหน่วยลงทนุไปจํานําไดต้ามกฎหมาย 
ทัง้นี ้นายทะเบยีนจะรับจดทะเบยีนการจํานําใหแ้กผู่รั้บจํานําทีเ่ป็นสถาบนั
การเงนิเทา่นัน้ 

สทิธใินการจํานําหน่วยลงทนุ  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิผูล้งทนุทั่วไปของกองทนุสามารถนําหน่วยลงทนุไป
จํานําไดต้ามกฎหมาย ทัง้นี ้นายทะเบยีนจะรับจดทะเบยีนการจํานําใหแ้กผู่รั้บ
จํานําทีเ่ป็นสถาบนัการเงนิเทา่นัน้  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม จะไมส่ามารถนําหน่วยลงทนุของกองทนุไป
จําหน่าย จา่ย โอน จํานํา หรอืนําไปเป็นประกนัได ้

14.2. เงือ่นไขในการออก
เอกสารแสดงสทิธใินหน่วย
ลงทนุและระยะเวลาการสง่
มอบ 

..... 
สาํหรับผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่ปิดบญัชขีองกองทนุนี ้ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 2 
คน ถอืหน่วยลงทนุร่วมกนั บรษัิทจัดการจะจดแจง้ชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุเหลา่นัน้
เป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุและจะตอ้งลงลายมอื
ชือ่ร่วมกนัในสมดุบญัชแีสดงสทิธ ิเพือ่สัง่ซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทนุ และมี
ฐานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุ รวมทัง้เป็นผูไ้ดรั้บเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วย
ลงทนุ  
….. 

..... 
สาํหรับผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิผูล้งทนุทัว่ไปทีเ่ปิดบญัชขีองกองทนุนี ้ในกรณีที่
ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 2 คน ถอืหน่วยลงทนุร่วมกนั บรษัิทจัดการจะจดแจง้ชือ่ผูถ้อื
หน่วยลงทนุเหลา่นัน้เป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ
และจะตอ้งลงลายมอืชือ่ร่วมกันในสมดุบัญชแีสดงสทิธ ิเพือ่สัง่ซือ้หรอืขายคนื
หน่วยลงทนุ และมฐีานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุ รวมทัง้เป็นผูไ้ดรั้บเงนิทีไ่ดจ้าก
การขายคนืหน่วยลงทนุ  
….. 

22.1. เงือ่นไขในการเลกิ
กองทนุ 

(1) หากปรากฏวา่กองทนุเปิดใดมมีลูคา่หน่วยลงทนุหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทนุ
เป็นจํานวนดงันี ้ 
(1.1) จํานวนผูถ้อืหน่วยลงทนุลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 35 รายในวนัทําการใด  
(1.2) มลูคา่หน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดโดยคํานวณตามมลูคา่ทีต่ราไว ้
ของหน่วยลงทนุ ลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาทในวนัทําการใดและบรษัิท
จัดการประสงคจ์ะเลกิกองทนุเปิดนัน้  
(1.3) มกีารขายหน่วยลงทนุในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) มกีารขายคนืหน่วยลงทนุ ณ วนัใดวนัหนึง่เกนิกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  
(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทนุในชว่งระยะเวลา 5 วนัทําการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุใดตดิตอ่กนัคดิเป็นจํานวนเกนิกวา่2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุ
ทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  
อยา่งไรก็ตาม บรษัิทจัดการอาจไมดํ่าเนนิการเลกิกองทนุทีต่ามเงือ่นไขทีร่ะบุ
ไวใ้นขอ้ 22.1(1)(1.3)(ก) หรอืขอ้ 22.1(1)(1.3)(ข) ได ้หากบรษัิทจัดการ
พจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่การเลกิกองทนุจะไม่
เป็นประโยชน์ตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยู ่เนือ่งจากกองทนุยังคงมทีรัพยส์นิ
คงเหลอืทีม่คีณุภาพและมสีภาพคลอ่งอย่างเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทนุที่
เหลอือยู่จะไมไ่ดรั้บผลกระทบจากการขายคนืนัน้  
(ค) เมือ่ปรากฏขอ้เท็จจรงิทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาแลว้มคีวามเชือ่โดยสจุรติ
และสมเหตสุมผลวา่จะมกีารขายคนืหน่วยลงทนุตามขอ้ 22.1(1)(1.3)(ก) หรอื
ขอ้ 22.1(1)(1.3)(ข) และการเลกิกองทนุจะเป็นประโยชนต์อ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ
โดยรวม  
 

22.1.1 บรษัิทจัดการดําเนนิการเลกิโครงการตามขอ้ 22.2 เมือ่ปรากฏกรณี
ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) หากปรากฏวา่กองทนุเปิดใดมมีลูคา่หน่วยลงทนุหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทนุ
เป็นจํานวนดงันี ้ 
(1.1) จํานวนผูถ้อืหน่วยลงทนุลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 35 รายในวนัทําการใด  
(1.2) มลูคา่หน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดโดยคํานวณตามมลูคา่ทีต่ราไว ้
ของหน่วยลงทนุ ลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาทในวนัทําการใดและบรษัิท
จัดการประสงคจ์ะเลกิกองทนุเปิดนัน้  
(1.3) มกีารขายหน่วยลงทนุในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) มกีารขายคนืหน่วยลงทนุ ณ วนัใดวนัหนึง่เกนิกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  
(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทนุในชว่งระยะเวลา 5 วนัทําการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุใดตดิตอ่กนัคดิเป็นจํานวนเกนิกวา่2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุ
ทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  
อยา่งไรก็ตาม บรษัิทจัดการอาจไมดํ่าเนนิการเลกิกองทนุทีต่ามเงือ่นไขทีร่ะบุ
ไวใ้นขอ้ 22.1.1(1)(1.3)(ก) หรอืขอ้ 22.1.1(1)(1.3)(ข) ได ้หากบรษัิท
จัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่การเลกิกองทนุ
จะไมเ่ป็นประโยชนต์อ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยู ่เนือ่งจากกองทนุยังคงมี
ทรัพยส์นิคงเหลอืทีม่คีณุภาพและมสีภาพคลอ่งอยา่งเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วย
ลงทนุทีเ่หลอือยูจ่ะไม่ไดรั้บผลกระทบจากการขายคนืนัน้  
(ค) เมือ่ปรากฏขอ้เท็จจรงิทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาแลว้มคีวามเชือ่โดยสจุรติ
และสมเหตสุมผลวา่จะมกีารขายคนืหน่วยลงทนุตามขอ้ 22.1.1(1)(1.3)(ก) 
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(2) เมือ่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ใหบ้รษัิทจัดการเลกิกองทนุเปิด ใน
กรณีทีบ่รษัิทจัดการกระทําการหรอืงดเวน้กระทําการจนกอ่ใหเ้กดิความ
เสยีหายแกก่องทนุหรอืไมป่ฏบิัตหินา้ทีข่องตน  
(3) เมือ่ไดรั้บความเห็นชอบตามมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุรวมกนั
เกนิกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ
จัดการ  
(4) สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพกิถอนการอนุมัตใิหจั้ดตัง้และ
จัดการกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทัว่ไป หากปรากฏวา่  
(ก) บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใด
กองทนุรวมหนึง่เกนิกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้ เวน้แตเ่ขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่ํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
(ข) ในกรณีทีป่รากฏพฤตกิารณ์วา่บรษัิทจัดการดําเนนิการใด ๆ หรอืบคุคลใด
ถอืหน่วยลงทนุโดยรูเ้ห็นหรอืตกลงกบับคุคลอืน่ อนัเป็นการปกปิดหรอือําพราง
ลกัษณะทีแ่ทจ้รงิในการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใด
ทีป่ระสงคจ์ะถอืหน่วยลงทนุเกนิกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุที่
จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป  
(5) สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพกิถอนการอนุมัตใิหจั้ดตัง้และจัดการ
กองทนุรวม ในกรณีทีม่เีหตอุนัควรสงสยัวา่อาจมกีารจัดตัง้กองทนุรวมเพือ่ผู ้
ลงทนุทัว่ไปเพือ่การแสวงหาประโยชนจ์ากการลงทนุของบคุคลหรอืกลุม่บคุคล
ใดเป็นการเฉพาะ หรอืเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจัดการทรัพยส์นิหรอื
ธรุกจิของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใด และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได ้
ดําเนนิการแจง้บรษัิทจัดการจะหรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทําการชีแ้จง แสดง
เหตผุล ขอ้เท็จจรงิ และหลกัฐาน ซึง่ในกรณีทีไ่มม่กีารชีแ้จง หรอืชีแ้จงแลว้แต่
ไมอ่าจพสิจูนห์รอืทําใหเ้ชือ่ไดว้า่การจัดตัง้กองทนุรวมเป็นการจัดตัง้กองทนุ
รวมเพือ่ผูล้งทนุทัว่ไปอย่างแทจ้รงิ และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่
บรษัิทจัดการจะทําการแกไ้ข หรอืดําเนนิการใด ๆ และบรษัิทจัดการไมส่ามารถ
ดําเนนิการตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ได ้หรอืดําเนนิการแลว้แต่
ไมส่ามารถทําใหก้องทนุรวมเป็นกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทัว่ไปอยา่งแทจ้รงิ 

หรอืขอ้ 22.1.1(1)(1.3)(ข) และการเลกิกองทนุจะเป็นประโยชนต์อ่ผูถ้อืหน่วย
ลงทนุโดยรวม  
 
(2) เมือ่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ใหบ้รษัิทจัดการเลกิกองทนุเปิด ใน
กรณีทีบ่รษัิทจัดการกระทําการหรอืงดเวน้กระทําการจนกอ่ใหเ้กดิความ
เสยีหายแกก่องทนุหรอืไมป่ฏบิัตหินา้ทีข่องตน  
(3) เมือ่ไดรั้บความเห็นชอบตามมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุรวมกนั
เกนิกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ
จัดการ  
(4) สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพกิถอนการอนุมัตใิหจั้ดตัง้และ
จัดการกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทัว่ไป หากปรากฏวา่  
(ก) บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใด
กองทนุรวมหนึง่เกนิกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้ เวน้แตเ่ขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่ํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
(ข) ในกรณีทีป่รากฏพฤตกิารณ์วา่บรษัิทจัดการดําเนนิการใด ๆ หรอืบคุคลใด
ถอืหน่วยลงทนุโดยรูเ้ห็นหรอืตกลงกบับคุคลอืน่ อนัเป็นการปกปิดหรอือําพราง
ลกัษณะทีแ่ทจ้รงิในการถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใด
ทีป่ระสงคจ์ะถอืหน่วยลงทนุเกนิกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุที่
จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทั่วไป  
(5) สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพกิถอนการอนุมัตใิหจั้ดตัง้และจัดการ
กองทนุรวม ในกรณีทีม่เีหตอุนัควรสงสยัวา่อาจมกีารจัดตัง้กองทนุรวมเพือ่ผู ้
ลงทนุทัว่ไปเพือ่การแสวงหาประโยชนจ์ากการลงทนุของบคุคลหรอืกลุม่
บคุคลใดเป็นการเฉพาะ หรอืเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจัดการทรัพยส์นิ
หรอืธรุกจิของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใด และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได ้
ดําเนนิการแจง้บรษัิทจัดการจะหรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทําการชีแ้จง แสดง
เหตผุล ขอ้เท็จจรงิ และหลกัฐาน ซึง่ในกรณีทีไ่มม่กีารชีแ้จง หรอืชีแ้จงแลว้แต่
ไมอ่าจพสิจูนห์รอืทําใหเ้ชือ่ไดว้า่การจัดตัง้กองทนุรวมเป็นการจัดตัง้กองทนุ
รวมเพือ่ผูล้งทนุทัว่ไปอย่างแทจ้รงิ และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่
บรษัิทจัดการจะทําการแกไ้ข หรอืดําเนนิการใด ๆ และบรษัิทจัดการไมส่ามารถ
ดําเนนิการตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ได ้หรอืดําเนนิการแลว้แต่
ไมส่ามารถทําใหก้องทนุรวมเป็นกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทัว่ไปอยา่งแทจ้รงิ  
 
22.1.2 นอกเหนอืจากขอ้ 22.1.1 สําหรับหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม บรษัิท
จัดการดําเนนิการเลกิชนดิหน่วยลงทนุดงักลา่วตามขอ้ 22.2 เมือ่ปรากฏกรณี
ดงัตอ่ไปนี ้และบรษัิทจัดการประสงคจ์ะเลกิชนดิหน่วยลงทนุนัน้ 
(1) มลูคา่หน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดโดยคํานวณตามมูลคา่ทีต่ราไวข้อง
ชนดิหน่วยลงทนุเพือ่การออม ลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 300 ลา้นบาทในวนัทําการ
ใด 
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หวัขอ้ ขอ้มูลเดมิ ขอ้มูลใหม ่
(2) คณะรัฐมนตรหีรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งยกเลกิการใหส้ทิธปิระโยชน์ทาง
ภาษีสาํหรับหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม 
(3) ผูถ้อืหน่วยลงทนุของชนดิเพือ่การออมทีเ่หลอือยูท่ัง้หมดมกีารลงทนุครบ
เงือ่นไขตามทีก่ฎหมายกําหนด 

22.2. การดําเนนิการของ
บรษัิทจัดการ เมือ่เลกิกองทนุ
รวม 

เวน้แตก่ฎหมาย ก.ล.ต. จะกําหนดเป็นอย่างอืน่  
บรษัิทจัดการจะดําเนนิการดงัตอ่ไปนีเ้พือ่เลกิกองทนุเปิดดงักลา่ว  
(ก) ยตุกิารรับคําสัง่ซือ้และคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุตัง้แตว่นัทําการทีป่รากฏ
เหตตุามขอ้ 22.1 (1)  
(ข) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบ โดย
ทางไปรษณียล์งทะเบยีนรวมทัง้แจง้เป็นหนังสอืใหส้ํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบดว้ย ทัง้นีภ้ายใน 3 วนัทําการนับแตว่นัทําการทีป่รากฏเหตตุาม
ขอ้ 22.1 (1)  
(ค) จําหน่ายหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทนุเปิดดงักลา่ว
ภายใน 5 วนัทําการนับแตว่นัทําการทีป่รากฏเหตตุามขอ้ 22.1 (1) เพือ่
รวบรวมเงนิเทา่ทีส่ามารถกระทําไดเ้พือ่ชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทนุโดยอตัโนมัต ิ 
(ง) ชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุตามสดัสว่นจํานวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม (ค) 
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 10 วนัทําการนับแตว่นัทําการทีป่รากฏเหตตุามขอ้ 
22.1 (1) และเมือ่ไดดํ้าเนนิการชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุแลว้จะถอืวา่เป็น
การเลกิกองทนุเปิดนัน้  
เมือ่ไดดํ้าเนนิการตาม (ก) – (ง) แลว้ หากมหีลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิคง
เหลอือยู่จากการดําเนนิการตาม (ค) บรษัิทจัดการจะดําเนนิการตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลักเกณฑ ์
เงือ่นไข และวธิกีารชําระบญัชขีองกองทนุรวม  
เมือ่จะมกีารเลกิกองทนุรวมใดเพราะเหตอุืน่ทีท่ราบกําหนดการเลกิกองทนุรวม
ลว่งหนา้ ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมดําเนนิการเกีย่วกับกองทนุรวมนัน้
ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) แจง้เป็นหนังสอืใหผู้ด้แูลผลประโยชนแ์ละสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
ทราบ และแจง้ใหต้ลาดหลักทรัพยท์ราบในกรณีทีห่น่วยลงทนุของกองทนุรวม
นัน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์ทัง้นี ้กอ่นวันเลกิกองทนุรวม
เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 5 วนัทําการ  
(2) ดําเนนิการดว้ยวธิกีารใด ๆ เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุและผูล้งทนุทั่วไป
ทราบเรือ่งดงักลา่วกอ่นวนัเลกิกองทนุรวมเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 5 วนัทําการ 
เชน่ เผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการกองทนุรวมหรอืทาง
หนังสอืพมิพ ์หรอืโดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดงักลา่วไว ้ณ สถานทีใ่นการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุทกุแหง่ของบรษัิทจัดการกองทนุรวมและผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี เป็นตน้  

เวน้แตก่ฎหมาย ก.ล.ต. จะกําหนดเป็นอย่างอืน่  
บรษัิทจัดการจะดําเนนิการดงัตอ่ไปนีเ้พือ่เลกิกองทนุเปิดดงักลา่ว  
ชนดิผูล้งทุนท ัว่ไป 
(1) ยตุกิารรับคําสัง่ซือ้และคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุตัง้แตว่นัทําการทีป่รากฏ
เหตตุาม 22.1.1  
(2) แจง้ใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งทราบภายใน 3 วนัทําการนับแตว่นัทําการทีป่รากฏเหต ุ
โดยวธิกีารดงันี้ 
(ก) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบโดยทาง
ไปรษณียล์งทะเบยีน 
(ข) แจง้เป็นหนังสอืถงึผูด้แูลผลประโยชน ์
(ค) แจง้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบทีจั่ดไวบ้นเว็บไซตข์อง
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(3) จําหน่ายหลกัทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทนุดงักลา่วภายใน 5 
วนัทําการนับแตว่นัทําการทีป่รากฏเหตตุาม 22.1.1 เพือ่รวบรวมเงนิเทา่ที่
สามารถกระทําไดเ้พือ่ชําระคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุโดย
อตัโนมัต ิ 
(4) ชาํระคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามสดัสว่นจํานวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม (3) 
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 10 วนัทําการนับแตว่นัทําการทีป่รากฏเหตตุาม 
22.1.1 และเมือ่ไดดํ้าเนนิการชําระคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุแลว้ใหถ้อืวา่เป็น
การเลกิกองทนุ  
เมือ่ไดดํ้าเนนิการตามขา้งตน้แลว้หากมหีลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิคงเหลอือยู่
จากการดําเนนิการตาม (3) บรษัิทจัดการจะดําเนนิการตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารชาํระบัญชขีอง
กองทนุรวม  
 
ชนดิเพือ่การออม 
(1) ยตุกิารรับคําสัง่ซือ้และคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุตัง้แตว่นัทีเ่กดิเหตกุารณ์
ตามขอ้ 22.1.1 หรอื 22.1.2  
(2) แจง้ใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งทราบภายใน 3 วนัทําการนับแตว่นัทําการทีป่รากฏเหต ุ
โดยวธิกีารดงันี้ 
(ก) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบโดยทาง
ไปรษณียล์งทะเบยีน 
(ข) แจง้เป็นหนังสอืถงึผูด้แูลผลประโยชน ์
(ค) แจง้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบทีจั่ดไวบ้นเว็บไซตข์อง
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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(3) จําหน่ายทรัพยส์นิของกองทนุรวมเพือ่รวบรวมเป็นเงนิสด เงนิฝากประเภท
กระแสรายวนั เงนิฝากประเภทออมทรัพย ์และตั๋วสญัญาใชเ้งนิทีม่กํีาหนด
ระยะเวลาใชเ้งนิคนืเมือ่ทวงถาม ใหเ้สร็จสิน้กอ่นวนัเลกิกองทนุรวม 

(2.1) กรณีเกดิเหตกุารณ์ตามขอ้ 22.1.1 หรอื 22.1.2(1) หรอื (2) โดยขอ้มลู
ทีแ่จง้ดงักลา่วตอ้งมสีาระสําคัญอย่างนอ้ยดงันี้ 
(ก) บรษัิทจัดการจะดําเนนิการโอนยา้ยการลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุของ
กองทนุไปยังกองทนุรวมเพือ่การออมอืน่ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการที่
มรีะดบัความเสีย่งใกลเ้คยีงหรอืตํา่กวา่กองทนุเดมิตามดลุยพนิจิของบรษัิท
จัดการ  ทัง้นี ้เป็นไปตามขอ้กําหนดของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยจะไมเ่ก็บ
คา่ธรรมเนยีมการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
(ข) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะโอนยา้ยการลงทนุไปยังกองทนุรวม
เพือ่การออมอืน่อกีทอดหนึง่ ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถแจง้ตอ่บรษัิทจัดการ
เพือ่โอนยา้ยการลงทนุไปยังกองทนุรวมเพือ่การออมอืน่ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ
กําหนด และผูถ้อืหน่วยลงทนุจะไดรั้บยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการขายหรอืรับซือ้
คนืหน่วยลงทนุเมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขโดยครบถว้นดงันี้  
1. เป็นการโอนยา้ยตามคําสัง่ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นครัง้แรกโดยโอนยา้ยไป
ยังกองทนุรวมเพือ่การออมอืน่ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการเดยีวกนั  
2. เป็นการโอนยา้ยการลงทนุภายในระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการกําหนด ทัง้นี ้ใน
การกําหนดระยะเวลาดงักลา่วบรษัิทจัดการตอ้งคํานงึถงึระยะเวลาทีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทนุจะสามารถดําเนนิการเพือ่แจง้โอนยา้ยการลงทนุไดอ้ย่างเหมาะสม  
 
(2.2) กรณีเกดิเหตกุารณ์ตามขอ้ 22.1.2(3) โดยขอ้มลูทีแ่จง้ดงักลา่วตอ้งมี
สาระสาํคญัอยา่งนอ้ยดงันี้ 
(ก) บรษัิทจัดการจะดําเนนิการโอนยา้ยการลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุของ
กองทนุไปยังกองทนุอืน่ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการทีม่รีะดบัความ
เสีย่งใกลเ้คยีงหรอืตํา่กวา่กองทนุนีห้รอืโอนยา้ยการลงทนุไปยังชนดิหน่วย
ลงทนุอืน่ในกองทนุเดยีวกนัตามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ ทัง้นี ้เพือ่
ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยไมเ่ก็บคา่ธรรมเนยีมการขายหรอืรับ
ซือ้คนืหน่วยลงทนุจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
(ข) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะโอนยา้ยการลงทนุไปยังกองทนุอืน่
อกีทอดหนึง่ ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถแจง้ตอ่บรษัิทจัดการเพือ่โอนยา้ยการ
ลงทนุไปยังกองทนุอืน่ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุกําหนด และผูถ้อืหน่วยลงทนุจะ
ไดรั้บยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเมือ่เป็นไปตาม
เงือ่นไขโดยครบถว้นดงันี้  
1. เป็นการโอนยา้ยตามคําสัง่ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นครัง้แรกโดยโอนยา้ยไป
ยังกองทนุอืน่ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการเดยีวกนั  
2. เป็นการโอนยา้ยการลงทนุภายในระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการกําหนด ทัง้นี ้ใน
การกําหนดระยะเวลาดงักลา่วบรษัิทจัดการตอ้งคํานงึถงึระยะเวลาทีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทนุจะสามารถดําเนนิการเพือ่แจง้โอนยา้ยการลงทนุไดอ้ย่างเหมาะสม 
(3) จําหน่ายหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทนุรวมดงักลา่ว
ภายใน 5 วนัทําการนับแตว่นัทีเ่กดิเหตกุารณ์ตามขอ้ 22.1.1 หรอื 22.1.2 
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(4) รวบรวมเงนิทีไ่ดจ้ากการดําเนนิการตาม (3) ภายใน 10 วนัทําการนับแต่
วนัทีเ่กดิเหตกุารณ์ตามขอ้ 22.1.1 หรอื 22.1.2 
(5) ดําเนนิการโอนยา้ยการลงทนุตามแนวทางทีกํ่าหนดไวใ้นโครงการโดยไม่
ชกัชา้ เมือ่ไดดํ้าเนนิการตามวรรคหนึง่แลว้ ใหถ้อืวา่เป็นการเลกิกองทนุรวมนัน้ 
เมือ่ไดดํ้าเนนิการตามขา้งตน้แลว้ หากมหีลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิคงเหลอือยู่
จากการดําเนนิการตาม (3) ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมดําเนนิการตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์
เงือ่นไข และวธิกีารชําระบญัชขีองกองทนุรวม 
 
เมือ่จะมกีารเลกิกองทนุรวมใดเพราะเหตอุืน่ทีท่ราบกําหนดการเลกิกองทนุรวม
ลว่งหนา้ ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมดําเนนิการเกีย่วกับกองทนุรวมนัน้
ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) แจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบกอ่นวนัเลกิกองทนุไมน่อ้ยกวา่ 5 วนัทําการโดย
วธิกีารดงันี ้
(ก) แจง้เป็นหนังสอืถงึผูด้แูลผลประโยชน ์
(ข) แจง้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบทีจั่ดไวบ้นเว็บไซตข์อง
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(ค) แจง้ตลาดหลักทรัพยใ์นกรณีทีห่น่วยลงทนุของกองทนุรวมนัน้เป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย ์ 
(2) ดําเนนิการดว้ยวธิกีารใด ๆ เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุและผูล้งทนุทั่วไป
ทราบเรือ่งดงักลา่วกอ่นวนัเลกิกองทนุรวมเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 5 วนัทําการ 
เชน่ เผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการกองทนุรวมหรอืทาง
หนังสอืพมิพ ์หรอืโดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดงักลา่วไว ้ณ สถานทีใ่นการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุทกุแหง่ของบรษัิทจัดการกองทนุรวมและผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี เป็นตน้  
(3) จําหน่ายทรัพยส์นิของกองทนุรวมเพือ่รวบรวมเป็นเงนิสด เงนิฝากประเภท
กระแสรายวนั เงนิฝากประเภทออมทรัพย ์และตั๋วสญัญาใชเ้งนิทีม่กํีาหนด
ระยะเวลาใชเ้งนิคนืเมือ่ทวงถาม ใหเ้สร็จสิน้กอ่นวนัเลกิกองทนุรวม 
 

 


