
ตารางเปรียบเทียบการแกไ้ขโครงการกองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชัน่ 

 

K-GA         1 

 

หวัขอ้ เดิม ใหม ่

แกไ้ขโครงการดว้ยการขอความเห็นชอบจากส านกังาน 

รายละเอียดโครงการจดัการ 

ค าจ  ากดัความ / นิยาม กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กองทุน/กองทุนเปิด/กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดเค โกลบอล แอล

โลเคชัน่ 

... 

จองซ้ือ หมายถึง จองซ้ือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก 

ตลาดหลกัทรพัย ์หมายถึง ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

... 

บริษัทจดัการ หมายถึง บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั 

บริษัทประกนัชีวิต หมายถึง บริษัทประกนัชีวิตตามกฎหมายว่าดว้ยประกนั

ชีวิต 

... 

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน 

... 

กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 

2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.  

กรมธรรมป์ระกนัชีวิต หมายถึง กรมธรรมป์ระกนัชีวิตท่ีไดร้บัการอนุมติัจากนาย

ทะเบียนส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมธุรกิจประกนัภยั ภายใต้

กฎหมายว่าดว้ยการประกนัชีวิต หรือหน่วยงานท่ีมอี านาจ  

กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน หมายถึง กรมธรรมท่ี์บริษทัประกนัชีวิตออก

ใหผู้เ้อาประกนัภยั เพื่อเป็นหลกัฐานว่าผูเ้อาประกนัภยัและบริษทัประกนัชีวิตไดม้ี

การท าสญัญาประกนัชีวิตและสญัญาการลงทุนในหน่วยลงทุน โดยมีการตกลงว่าผู ้

เอาประกนัภยัจะช าระค่าเบ้ียประกนัชีวิตใหแ้ก่บริษัทประกนัชีวติส าหรบัการให้

ความคุม้ครองต่อการมรณะ หรือการจา่ยเงินเมื่อมีการทรงชีพ และผูเ้อาประกนัจะ

ช าระเงินค่าหน่วยลงทุนเพื่อการลงทุนในกองทุนรวมโดยผ่านบริษัทประกนัชีวิต 

กองทุน/กองทุนเปิด/กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชัน่ 

... 

จองซ้ือ หมายถึง จองซ้ือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก  

ชนิดหน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนมี 2 ชนิด คือ  

1. ชนิดสะสมมลูคา่ (ช่ือยอ่ K-GA-A(A))  

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล (ช่ือยอ่ K-GA-A(D)) 

ตลาดหลกัทรพัย ์หมายถึง ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

... 

บริษัทประกนัชีวิต หมายถึง บริษัทประกนัชีวิตผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ

ประกนัชีวิตตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัชีวิต และไดร้บัใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์การคา้หลกัทรพัย ์
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หรือการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท่ี์เป็นหน่วยลงทุนภายใตก้ฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซ่ึงบริษัทจดัการมอบหมายใหเ้ป็นผูส้นับสนุนการ

ขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนภายใตก้ารจดัการส าหรบักรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบ

การลงทุน โดยใหห้มายความรวมถึงบุคคลอื่นใดท่ีอาจด าเนินการดงักล่าวแทน

หรือในนามของบริษัทประกนัชีวติไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายตามกฎระเบียบท่ี

เกี่ยวขอ้ง 

... 

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน  

หน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม ์หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีขายควบคู่ไป

กบัการขายกรมธรรมป์ระกนัชีวติในรูปแบบของกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการ

ลงทุน 

... 

2. จ  านวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลคา่ที่ตราไว ้จ  านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย : 

2.6. มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือ

ครั้งแรก : 

500.00 บาท ช่ือยอ่ รายละเอียด 

1. K-GA-A(A) มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครั้งแรก 500.00 บาท 

2. K-GA-A(D) มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครั้งแรก 500.00 บาท 
 

2.7. มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือ

ครั้งถดัไป : 

500.00 บาท ช่ือยอ่ รายละเอียด 

1. K-GA-A(A) มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครั้งถดัไป 500.00 บาท 

2. K-GA-A(D) มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครั้งถดัไป 500.00 บาท 
 

2.8. มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ขาย

คืน : 

500.00 บาท 

 

 

 

 

ช่ือยอ่ รายละเอียด 

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

2. K-GA-A(D) มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ขายคืน 500.00 บาท 
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2.9. จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต า่

ของการสัง่ขายคืน : 

ไม่ก าหนด 

 

 

 

ช่ือยอ่ รายละเอียด 

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

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

2.10. มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ

ในบญัชีขัน้ต า่ : 

50.00 บาท 

 

 

 

ช่ือยอ่ รายละเอียด 

1. K-GA-A(A) มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ 50.00 บาท 

2. K-GA-A(D) มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ 50.00 บาท 
 

2.11. จ านวนหน่วยลงทุน

คงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ : 

ไม่ก าหนด 

 

 

 

ช่ือยอ่ รายละเอียด 

1. K-GA-A(A) จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ ไม่ก าหนด 

2. K-GA-A(D) จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ ไม่ก าหนด 
 

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม : บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้มลูค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือหรือสัง่

ขายคืนหรือมลูค่าคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหรือผูส้ัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูค่าการซ้ือหน่วยลงทุน ตาม

ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซ้ือขายหรือตาม

เง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการอาจก าหนดขึ้ น เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน 

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 
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4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การ

แบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

- รายละเอียดแตล่ะ

ชนิดหน่วยลงทุน 
ช่ือยอ่ ค าอธิบายเพิ่มเติม 

1. ชนิดสะสมมลูคา่ K-GA-A(A) เหมาะส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปท่ีตอ้งการรบั

ผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน 

(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จาก

การลงทุน (Total Return) 

2. ชนิดจ่ายเงินปันผล K-GA-A(D) เหมาะส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปท่ีตอ้งการรบั

ผลตอบแทนสม า่เสมอจากเงินปันผล 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการก่อนการเสนอ

ขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูคา่ ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อ

หน่วยลงทุนก่อนวนัท่ีบริษัทจดัการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่าจะ

ถูกจดัอยูใ่นชนิดจ่ายเงินปันผล  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิเพิ่มเติม เปล่ียนแปลง เง่ือนไขขา้งตน้ในภายหลงั เช่น 

ประเภทผูล้งทุน ช่องทางและวิธีการซ้ือขายหน่วยลงทุน เป็นตน้ โดยค านึงถึง

ประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นส าคญั ซึ่งบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ ้

ถือหน่วยลงทุนทราบถึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ทาง

เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

7. การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

7.4. รายละเอียดวิธีการรบัซื้ อคนื

หน่วยลงทุนเพิ่มเติม : 

ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน โดยมีมลูค่าขัน้ต า่ใน

การสัง่ขายคืนตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการสงวน

สิทธิในการใหท้ ารายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีมลูค่าขัน้ต า่น้อยกวา่ท่ี

ระบุไวใ้นโครงการในบางกรณีได ้เพื่อรองรบัรายการส่งเสริมการขายและ

ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน โดยมีมลูค่าขัน้ต า่ในการสัง่

ขายคืนตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการให้

ท ารายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีมลูค่าขัน้ต า่น้อยกว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการใน

บางกรณีได ้เพื่อรองรบัรายการส่งเสริมการขายและบริการต่างๆ ของบริษัทจดัการ 
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บริการต่างๆ ของบริษัทจดัการ โดยขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของบริษทัจดัการ  

 

การช าระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการ

จะช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้ายคืนภายใน 5 วนัท าการ

นับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท าการท่ีค านวณราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน มลูค่า

หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิใหนั้บรวมวนัหยุดท าการใน

ต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะ

ในท านองเดียวกนักบัธุรกิจจดัการกองทุน และผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้ง

ในต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา ตามวธีิการท่ีระบุไวใ้น

ค าขอเปิดบญัชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื่นใดท่ีบริษัทจดัการยอมรบัเพื่อ

อ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็นตน้ 

ทั้งน้ี กรณีท่ีบริษัทจดัการจดัใหม้ีช่องทางการรบัช าระเงินค่าขายคืนเพิ่มเติม 

บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

โดยขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของบริษทัจดัการ  

ทั้งน้ี ส าหรับผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีลงทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการ

ลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษทัประกนัชีวิตได ้โดยบริษัท

ประกนัชีวิตอาจก าหนดมูลค่าขัน้ต า่ในการขายคืนหน่วยลงทุน เง่ือนไขในการขาย

คืนหน่วยลงทุน วนัและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการน าส่งเงินค่าขายคืน

หน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิต และ/หรือเอกสารการ

ขายท่ีผู ้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืน

จะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ และค าสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกนัชีวิตไดร้บัเอกสารหลกัฐานครบถว้น ตามกฎเกณฑ์

ของบริษัทประกนัชีวิตน้ันๆ  

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดย

ระบุเป็นจ านวนหน่วยลงทุน โดยใชแ้บบฟอรม์ของบริษัทประกนัชีวิต ตามเง่ือนไขท่ี

ระบุไวใ้นแบบฟอรม์หรือในกรมธรรม ์ 

ในกรณีเป็นการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั บริษัทประกนัชีวติอาจด าเนินการ

ขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อน าค่าขายคืนหน่วยลงทุนมา

ช าระคา่การประกนัภยั ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหาร

กรมธรรม ์ตามอตัราและวิธีการท่ีก าหนดในกรมธรรม ์โดยบริษทัประกนัชีวิตจะ

สรุปค่าใชจ้า่ยดงักล่าวและจดัส่งใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วย

ลงทุนสามารถตรวจสอบคา่ใชจ้า่ยล่าสุดไดต้ามช่องทางท่ีบริษัทประกนัชีวิตจะ

เปิดเผยในเอกสารประกอบการขายท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดร้บัจากบริษัทประกนัชีวิต 

 

การช าระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะ
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ช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้ายคืนภายใน 5 วนัท าการนับตั้งแต่วนั

ถดัจากวนัท าการท่ีค านวณราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุน และ

ราคาหน่วยลงทุน โดยมิใหนั้บรวมวนัหยุดท าการในต่างประเทศของผูป้ระกอบ

ธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในท านองเดียวกนักบัธุรกจิจดัการ

กองทุน และผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้งในต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการ

ช าระราคา ตามวิธีการท่ีระบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชีกองทุน และ/หรือวธีิการอื่นใดท่ี

บริษัทจดัการยอมรบัเพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น 

E-Wallet เป็นตน้ ทั้งน้ี กรณีท่ีบริษัทจดัการจดัใหม้ช่ีองทางการรบัช าระเงินค่าขาย

คืนเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทราบล่วงหนา้ในเว็บไซตข์องบริษัท

จดัการ 

 

ทั้งน้ี ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีลงทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการ

ลงทุน บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่บริษัทประกนัชีวิต

ภายใน 5 วนัท าการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท าการท่ีค านวณราคารบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิใหนั้บรวมวนัหยุดท าการใน

ต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะใน

ท านองเดียวกนักบัธุรกิจจดัการกองทุน และผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้งใน

ต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา ทั้งน้ี เพื่อใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

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

ประกนัชีวิตมีหน้าท่ีตอ้งช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัจากบริษัทจดัการ

ใหแ้ก่ผูล้งทุนท่ีซ้ือประกนัชีวิตควบการลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับตั้งแต่วนัถดั

จากวนัท าการท่ีค านวณราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุน และราคา

หน่วยลงทุน โดยมิใหนั้บรวมวนัหยุดท าการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจการ

จดัการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในท านองเดียวกนักบัธุรกิจจดัการกองทุน 
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และผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้งในต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา 

และมีวธีิการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซ่ึงจะเป็นไปตามท่ีบริษัทประกนัชีวิต

ก าหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน 

11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ : 

11. การไม่ขายไม่รบัซื้ อคืนไม่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ : 

 ... 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรบัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนชนิดสะสม

มลูค่าเป็นการชัว่คราวหรือถาวรตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 3 วนัท าการผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ

และแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงดงักล่าว 

13. เง่ือนไขและขอ้จ  ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

13. เง่ือนไขและขอ้จ ากดัในการ

จดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการ

จดัสรรและการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณีท่ีมีผลกระทบต่อการ

ลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความ

รบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการจดัสรร

และการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

1. การจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของ

กองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทาง

กฎหมายของบริษัทจดัการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบ

ล่วงหน้า 

2. ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีอยูภ่ายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน เน่ืองจากผูถื้อ

หน่วยลงทุนดงักล่าวไม่มีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน และไม่

มีสิทธิน าหน่วยลงทุนไปจ าน าเป็นหลกัประกนั 

14. การจา่ยเงินปันผล :   

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

: 

จ่าย ช่ือยอ่ นโยบายการจา่ยเงินปันผล หมายเหต ุ

1. K-GA-A(A) ไม่จ่าย  

2. K-GA-A(D) จ่าย  
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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 2.8462 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

ช่ือยอ่ รายละเอียด/จ  านวน/อตัรา 

1. K-GA-A(A) 

ประมาณการคา่ใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ใน

อตัราไม่เกินรอ้ยละ 2.8462 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุน  

2. K-GA-A(D) 

ประมาณการคา่ใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ใน

อตัราไม่เกินรอ้ยละ 2.8462 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุน  
 

15.2. ค่าธรรมเนียมและ

ค่าใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน

รวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี : 

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา : 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 

2.4075 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยค่าธรรมเนียม

ดงักล่าวไดร้วมค่าธรรมเนียมการจดัการของกองทุนหลกัเรียบรอ้ยแลว้ 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี : 

ช่ือยอ่ รายละเอียด/จ  านวน/อตัรา 

1. K-GA-A(A) 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ย

ละ 2.4075 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดย

ค่าธรรมเนียมดงักล่าวไดร้วมค่าธรรมเนียมการจดัการของ

กองทุนหลกัเรียบรอ้ยแลว้ 

2. K-GA-A(D) 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ย

ละ 2.4075 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดย
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ค่าธรรมเนียมดงักล่าวไดร้วมค่าธรรมเนียมการจดัการของ

กองทุนหลกัเรียบรอ้ยแลว้ 
 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี : 

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา : 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 

0.0375 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี : 

ช่ือยอ่ รายละเอียด/จ  านวน/อตัรา 

1. K-GA-A(A) 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่

เกินรอ้ยละ 0.0375 ต่อปีของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

2. K-GA-A(D) 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่

เกินรอ้ยละ 0.0375 ต่อปีของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 
 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี : 

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา : 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกิน

รอ้ยละ 0.0803 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี : 

ช่ือยอ่ รายละเอียด/จ  านวน/อตัรา 

1. K-GA-A(A) 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ใน

อตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.0803 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุน 

2. K-GA-A(D) 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ใน

อตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.0803 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุน 
 

15.3. ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บ

จากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 

2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

 

 

 

 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี 

ช่ือยอ่ รายละเอียด/จ  านวน/อตัรา 

1. K-GA-A(A) 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกิน

รอ้ยละ 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

2. K-GA-A(D) 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกิน

รอ้ยละ 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
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15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 

2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

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

ช่ือยอ่ รายละเอียด/จ  านวน/อตัรา 

1. K-GA-A(A) 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ในอตัราไม่

เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

2. K-GA-A(D) 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ในอตัราไม่

เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 

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. ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (SWITCHING IN): มีแบบ

หลายเง่ือนไข 

ช่ือยอ่ รายละเอียด/จ  านวน/อตัรา 

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

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

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในอตัราเท่ากบั

ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางหรือชนิดหน่วยลงทุน

ตน้ทาง หรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางหรือชนิด

หน่วยลงทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใดจะสูงกว่า  

ทั้งน้ี บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

ดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัท

จดัการจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางหรือ

ชนิดหน่วยลงทุนตน้ทาง และยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุน

ปลายทางหรือชนิดหน่วยลงทุนปลายทาง 
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15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING 

OUT): 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): มี

แบบหลายเง่ือนไข 

ช่ือยอ่ รายละเอียด/จ  านวน/อตัรา 

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

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

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในอตัราเท่ากบั

ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางหรือชนิดหน่วยลงทุน

ตน้ทาง หรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางหรือชนิด

หน่วยลงทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใดจะสูงกว่า  

ทั้งน้ี บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

ดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัท

จดัการจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางหรือ

ชนิดหน่วยลงทุนตน้ทาง และยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุน

ปลายทางหรือชนิดหน่วยลงทุนปลายทาง 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี  

ตามท่ีจ่ายจริง  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน (ถา้มี) ตามอตัราท่ี

ธนาคารพาณิชย ์หรือสถาบนัการเงินก าหนดโดยตดัจ่ายจากบญัชีเงินฝาก

ของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี  

ตามท่ีจ่ายจริง  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน (ถา้มี) ตามอตัราท่ี

ธนาคารพาณิชย ์หรือสถาบนัการเงินก าหนดโดยตดัจ่ายจากบญัชีเงินฝากของผูซ้ื้อ

หน่วยลงทุน 
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ค่าธรรมเนียมการฝากหน่วยลงทุนเพื่อเขา้ระบบไรใ้บหน่วยลงทุนกบัผูร้บั

ฝากหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจดัการจดัหาใหห้รือด าเนินการเอง (ถา้มี) 

และค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านระบบไรใ้บส าคญัหน่วยลงทุน 

ผ่านผูร้บัฝากหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจดัการจดัหาใหห้รือด าเนินการเอง 

(ถา้มี) ตามท่ีเกิดขึ้ นจริง 

 

บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัท

จดัการ หรือนายทะเบียนด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ

นอกเหนือจากกรณีปกติซ่ึงเป็นกรณีท่ีบริษัทจดัการด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนทุกราย ตามท่ีจา่ยจริง เช่น ค่าใชจ้่ายในการโอนหน่วยลงทุน 

ค่าใชจ้่ายในการจดแจง้การจ าน ากบันายทะเบียน ค่าแกไ้ขเปล่ียนแปลง

ขอ้มลูในทะเบียน เป็นตน้ โดยบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน

ดงักล่าวทราบ  

 

ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจมีภาระค่าธรรมเนียมท่ีธนาคารพาณิชยเ์รียกเก็บตาม

อตัราท่ีธนาคารพาณิชยก์ าหนด ในกรณีท่ีท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์

 

ค่าธรรมเนียมการฝากหน่วยลงทุนเพื่อเขา้ระบบไรใ้บหน่วยลงทุนกบัผูร้บัฝาก

หน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจดัการจดัหาใหห้รือด าเนินการเอง (ถา้มี) และ

ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านระบบไรใ้บส าคญัหน่วยลงทุน ผ่านผูร้บั

ฝากหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจดัการจดัหาใหห้รือด าเนินการเอง (ถา้มี) ตามท่ี

เกิดขึ้ นจริง 

 

บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัทจดัการ 

หรือนายทะเบียนด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณี

ปกติซ่ึงเป็นกรณีท่ีบริษัทจดัการด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกราย ตามท่ีจา่ย

จริง เช่น คา่ใชจ้่ายในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใชจ้า่ยในการจดแจง้การจ าน ากบั

นายทะเบียน ค่าแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มลูในทะเบียน เป็นตน้ โดยบริษัทจดัการ

จะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวทราบ  

 

ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจมีภาระค่าธรรมเนียมท่ีธนาคารพาณิชยเ์รียกเก็บตามอตัราท่ี

ธนาคารพาณิชยก์ าหนด ในกรณีท่ีท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

 

บริษัทจดัการอาจยกเวน้คา่ธรรมเนียมการขายและ/หรือค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อ

คืนหน่วยลงทุนใหก้บับริษัทประกนัชีวิตท่ีเสนอขายกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการ

ลงทุน อยา่งไรก็ตาม บริษัทประกนัชีวิตอาจพจิารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ เพิ่มเติมจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม์

ประกนัชีวิตควบการลงทุนหรือตามท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนด 
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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 

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  

 

วิธีค านวณมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน  

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 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
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ลงทุน  

ทั้งน้ี มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีค านวณจะตอ้งมีมลูค่าไม่ต า่

กว่าศูนย ์การปันส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายใหเ้ป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

 

ตวัอยา่งการค านวณมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ 

- ตามรายละเอียดในโครงการจดัการกองทุน – 

ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการ 

13. สิทธิหนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูถื้อหน่วยลงทุน :   

13.2. สิทธิในการรบัเงินปันผล : เน่ืองจากกองทุนน้ีเป็นกองทุนท่ีจ่ายเงินปันผล ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีจะ

ไดร้บัการจดัสรรก าไรในรูปของเงินปันผลจากกองทุนตามหลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ "ก าหนดเวลา วิธีการ และขอ้จ ากดัในการจา่ยเงิน

ปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" 

ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีจะไดร้บัการ

จดัสรรก าไรในรปูของเงินปันผลจากกองทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีระบุไวใ้น

หวัขอ้ "ก าหนดเวลา วธีิการ และขอ้จ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" 

13.4. ขอ้จ ากดัการโอนหน่วย

ลงทุน : 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการ

โอนหน่วยลงทุนไม่วา่ทอดใดๆ ในกรณีท่ีมีผลกระทบต่อการลงทุนของ

กองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบ

ทางกฎหมายของบริษัทจดัการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

ทราบล่วงหน้า 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการโอน

หน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

1. การโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อ

หน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัท

จดัการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

2. ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีอยูภ่ายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน เน่ืองจากผูถื้อ

หน่วยลงทุนดงักล่าวไม่มีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน และไม่

มีสิทธิน าหน่วยลงทุนไปจ าน าเป็นหลกัประกนั 

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

บริษัทจดัการจะด าเนินการในการจา่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ตาม

หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ ดงัน้ี  

1. บริษัทจดัการจะปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื่อก าหนดการรบัเงิน

ปันผลภายในวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี หรือวนัส้ินงวดอื่นใดท่ีจะจ่ายเงินปันผล ใน
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จ่ายเงินปันผล  

2. บริษัทจดัการจะค านวณการเพิ่มขึ้ นในสินทรพัยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน

ต่อหน่วย และเงินปันผลต่อหน่วย โดยถือจ านวนหน่วยลงทุนตามทะเบียน

กองทุนของนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของ วนัปิดทะเบียน

พกัการโอนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ ์โดยบริษัทจะจา่ยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุนท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัเวลา

ดงักล่าวเท่าน้ัน  

3. บริษัทจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดทะเบียนผูถื้อหน่วย

ลงทุนเพื่อการจา่ยเงินปันผล และอตัราเงินปันผลโดยไม่ชกัชา้ โดยบริษัท

จดัการจะปฏบิติัดงัต่อไปน้ี  

3.1 ประกาศทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ  

3.2 ส่งหนังสือแจง้ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ และผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่น

ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีถือหน่วยลงทุนชนิดไม่

ระบุช่ือผูถื้อเมื่อไดร้บัการรอ้งขอ  

4. บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลตามวธีิการรบัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

หรือเงินอื่นใดท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดร้ะบุไวใ้นใบค าขอเปิดบญัชีกองทุนใหแ้ก่

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมช่ืีออยูใ่นสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนในวนัปิดสมุด

ทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุน ภายใน 20 วนัท าการนับจากวนัปิดสมุด

ทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุน  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการ

เปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ ์และหรือ เง่ือนไขในการจ่ายเงินปันผลในอนาคต 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงนโยบายการจา่ยเงินปันผล

โดยถือวา่ไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้  

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ใชสิ้ทธิขอรบัเงินปันผลจ านวนใดภายในอายุ

ความใชสิ้ทธิเรียกรอ้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษัทจดัการ

กรณีท่ีวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีหรือวนัส้ินงวดอื่นใดตรงกบัวนัหยุดท าการซ้ือขาย

ของกองทุนหรือวนัหยุดท าการของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะปิดสมุดทะเบียน

พกัการโอนหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัไป 

2. บริษัทจดัการจะค านวณการเพิ่มขึ้ นในสินทรพัยสุ์ทธิจากการด าเนินงานต่อ

หน่วย และเงินปันผลต่อหน่วย โดยถือจ านวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนกองทุนของ

นายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของ วนัปิดทะเบียนพกัการโอนหน่วย

ลงทุนเป็นเกณฑ ์โดยบริษัทจะจา่ยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ือปรากฏ

อยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัเวลาดงักล่าวเท่าน้ัน  

3. บริษัทจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อ

การจา่ยเงินปันผล และอตัราเงินปันผลโดยไม่ชกัชา้ โดยบริษัทจดัการจะปฏบิติั

ดงัต่อไปน้ี  

3.1 ประกาศทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ  

3.2 ส่งหนังสือแจง้ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ และผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียน

ผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุช่ือผูถื้อเมื่อ

ไดร้บัการรอ้งขอ  

4. บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลตามวธีิการรบัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงิน

อื่นใดท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดร้ะบุไวใ้นใบค าขอเปิดบญัชีกองทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนในวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอน

หน่วยลงทุน ภายใน 20 วนัท าการนับจากวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วย

ลงทุน  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการ

เปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ ์และหรือ เง่ือนไขในการจ่ายเงินปันผลในอนาคต บริษัท

จดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงนโยบายการจา่ยเงินปันผลโดยถือว่าไดร้บั

มติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้  

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ใชสิ้ทธิขอรบัเงินปันผลจ านวนใดภายในอายุความใช้



ตารางเปรียบเทียบการแกไ้ขโครงการกองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชัน่ 

 

K-GA         16 

 

หวัขอ้ เดิม ใหม ่

จะไม่น าเงินปันผลจ านวนดงักล่าวไปใชเ้พื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์

ของกองทุนรวมน้ัน 

สิทธิเรียกรอ้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษัทจดัการจะไม่น าเงินปัน

ผลจ านวนดงักล่าวไปใชเ้พื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมน้ัน 
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K-GA         1 

 

หวัขอ้ เดิม ใหม ่

แกไ้ขโครงการดว้ยการขอความเห็นชอบเป็นการทัว่ไป 

ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการ 

16. วิธีการช าระเงินหรือทรพัยส์ินอ่ืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน : 

16. วิธีการช าระเงินหรือ

ทรพัยสิ์นอื่นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุน : 

ส าหรบัการลงทุนในประเทศไทย  

หากมีการผิดนัดช าระหน้ีหรือมพีฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือ

ลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่สามารถช าระหน้ีได ้บริษัท

จดัการจะรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นทั้งท่ีเป็นหลกัประกนัและมิใช่

หลกัประกนัเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ย

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการจดัการกองทุนรวมในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารแห่ง

หน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งผิดนัดช าระหน้ี ดงัน้ี  

 

(1) กรณีท่ีบริษัทจดัการไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้ง

ของกองทุนรวมเป็นศูนย ์ 

(ก) เมื่อมีการบนัทึกมลูคา่ตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนย ์ผูถื้อ

หน่วยลงทุนทุกรายท่ีมช่ืีออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีบริษัท

จดัการไดบ้นัทึกมลูคา่ตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนยเ์ป็นผูม้ี

สิทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ี  

(ข) เมื่อไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบัช าระหน้ี บริษัทจดัการจะไม่น า

ทรพัยสิ์นดงักล่าวและเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ี มา

รวมค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมและจะจ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ี

ไดจ้ากการรบัช าระหน้ีในโอกาสแรกท่ีสามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถึง

ประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั เวน้แต่กรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมี

สิทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีตกลงรบัช าระหน้ี

ดว้ยทรพัยสิ์นดงักล่าวแทนเงิน ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสมาคม

บริษัทจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน

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 ไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้ง

เป็น 0 

บริษัทจดัการก าหนดใหผู้ถื้อหน่วยทุกรายท่ีมช่ืีออยูใ่นทะเบียน ณ วนัท่ีบริษัท

จดัการบนัทึกมลูค่าตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 เวน้แต่บริษัทจดัการ

ด าเนินการตามขอ้ 1.2 ก่อนแลว้ 

1.2. กรณีท่ีมีพฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่

สามารถช าระหน้ีไดห้รือเมื่อปรากฏขอ้เท็จจริงท่ี บริษัทจดัการพจิารณาแลว้เห็นว่า

ตราสารท่ีลงทุนโดยมีนัยส าคญัต่อมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนน้ันประสบ

ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล 

บริษัทจดัการอาจก าหนดใหผู้ถื้อหน่วยทุกรายท่ีมช่ืีออยู่ในทะเบียน ณ วนัท่ีมี

พฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหน้ี

ไดก้็ไดห้รือเมื่อปรากฏขอ้เท็จจริงท่ีบริษัทจดัการพิจารณาแลว้เห็นว่าตราสารท่ี



ตารางเปรียบเทียบการแกไ้ขโครงการกองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชัน่ 

 

K-GA         2 

 

หวัขอ้ เดิม ใหม ่

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

ในระหว่างท่ีบริษัทจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบั

ช าระหน้ี บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยสิ์นน้ันได ้และใน

กรณีท่ีมีค่าใชจ้า่ยในการบริหารทรพัยสิ์น บริษัทจดัการจะจ่ายจากเงิน

ส ารอง รายไดห้รือผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการบริหารทรพัยสิ์นน้ัน  

(ค) เมื่อมีเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัย ์สิน

อื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจดัการจะเฉล่ียเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการ

รบัช าระหน้ีคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงิน ไดสุ้ทธิน้ันภายใน 45 

วนันับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีมีเงินไดสุ้ทธิ และจะแจง้รายละเอียดเกี่ยวกบัการ

เฉล่ียเงินคืนไปยงัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการ

นับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการไดเ้ฉล่ียเงินคืน เวน้แต่ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลาการเฉล่ียเงินคืนเป็นอยา่งอื่น  

(ง) เมื่อมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนยแ์ลว้ 

ต่อมาปรากฏวา่กองทุนรวมไดร้บัช าระหน้ีตามตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิ

เรียกรอ้งดงักล่าวเป็นเงิน บริษทัจดัการจะปฏบิติัตามความในขอ้ (ค) โดย

อนุโลม  

(2) กรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิ

เรียกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย ์ 

(ก) ก่อนการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นท่ีมิใช่หลกัประกนัในแต่ละครั้ง 

บริษัทจดัการจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามมติพิเศษ  

 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. บริษัทจดัการจะตอ้งจดัใหม้ีขอ้มลูตาม 2. ไวท่ี้ส านักงานใหญ่ ส านักงานสาขา

ของบริษัทจดัการ และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนท่ี

ใชใ้นการซ้ือขายหน่วยของกองทุนภายในวนัท 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 

(1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นไวใ้นขอ้ผูกพนั 



ตารางเปรียบเทียบการแกไ้ขโครงการกองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชัน่ 

 

K-GA         3 

 

หวัขอ้ เดิม ใหม ่

(ข) เมื่อไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบัช าระหน้ี บริษัทจดัการจะน าทรพัยสิ์น

ดงักล่าวมารวมค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม โดยจะก าหนด

ราคาทรพัยสิ์นน้ันเพื่อใชใ้นการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม

ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสมาคมบริษัท จดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บั

ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนินการกบั

ทรพัยสิ์นดงักล่าวดงัน้ี  

1 กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้

บริษัทจดัการอาจมีไวซ่ึ้งทรพัยสิ์นดงักล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรพัยสิ์นของ

กองทุนรวมก็ได ้ 

2 กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้

บริษัทจดัการจะจ าหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าวในโอกาสแรกท่ีสามารถกระท าได้

โดยค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในระหว่างท่ี

บริษัทจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าว บริษัทจดัการอาจ

จดัหาผลประโยชน์จากทรพัยสิ์นดงักล่าว  

 

 ในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายในการบริหารทรพัยสิ์น บริษัทจดัการจะจา่ยจาก

ทรพัยสิ์นของกองทุนรวม  

(3) ในกรณีท่ีมีพฤติการณว์่าผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิ

เรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหน้ีได ้บริษัทจดัการจะด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนทุกรายท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีมีพฤติการณว์่าผู ้

ออกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหน้ีได ้เป็น

ผูม้ีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นอื่นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีกไ็ด ้ทั้งน้ี ใน

การด าเนินการดงักล่าว บริษัทไม่ตอ้งน าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้ง

น้ันมารวมค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  

 

(2) ตอ้งไดร้บัมติพิเศษจากผูถื้อหน่วยก่อนการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นท่ีมใิช่

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 วนั

โดยจดัใหม้ีรายละเอียดตาม 1. ไวท่ี้ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของ บริษัท
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(4) วิธีการช าระค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ย

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่แทนเงิน  

 กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะ

ช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่แทน บริษัท

จดัการจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้ าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์

หรือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงินได ้ 

 

 เง่ือนไขพิเศษ  

 ในการเฉล่ียเงินคืนแต่ละครั้งตามขอ้ (1) (ค) หากบริษัทจดัการมีเหตุผล

แสดงใหเ้ห็นว่า เงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีไม่คุม้กบั

ภาระค่าใชจ้า่ยในการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจ

น าเงินไดสุ้ทธิดงักล่าวไปรวมจา่ยในโอกาสแรกท่ีการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อ

หน่วย ลงทุนจะคุม้กบัภาระคา่ใชจ้่ายก็ได ้ทั้งน้ี หากไดม้ีการจ าหน่าย

ทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีจนครบถว้นแลว้และปรากฏว่าเงินไดสุ้ทธิ

น้ันไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้า่ยในการเฉล่ียเงินคืน บริษัทจดัการอาจน าเงินได้

สุทธิดงักล่าวมารวมค านวณเป็นมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมก็ได ้ 

 

ส าหรบัการลงทุนในต่างประเทศ  

หากกองทุนหลกัไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหก้บักองทุนได ้

กองทุนอาจรบัช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน (pay-in-kind) โดยบริษัทจดัการจะขอผ่อนผนัจาก

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีจะลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นดงักล่าว 

จดัการตลอดจนสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนท่ีใชใ้น

การซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุน 

3. ก าหนดราคาทรพัยสิ์นท่ีกองทุนไดร้บัมาจากการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่น 

เพื่อใชใ้นการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี

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 าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นในโอกาสแรกท่ี

สามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยเป็นส าคญั (เวน้แต่ในกรณี

ท่ีผูถื้อหน่วยท่ีมีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นอื่นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีตกลง

รบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นดงักล่าวแทนเงิน ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ผูกพนัและ

ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสมาคมก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.) 

5.2 กรณีอื่นนอกเหนือจาก 5.1 ใหบ้ริษัทจดัการด าเนินการกบัทรพัยสิ์นท่ีไดจ้าก

การรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอืน่ดงักล่าวตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

5.2.1 กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีกองทุนน้ันสามารถลงทุนได ้บริษัทจดัการอาจ

มีไวซ่ึ้งทรพัยสิ์นดงักล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนก็ได ้

5.2.2 กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีกองทุนน้ันไม่สามารถลงทุนได ้บริษัทจดัการ

ตอ้งจ าหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าวในโอกาสแรกท่ีสามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถึง
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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

สุทธิของกองทุนก็ได ้ทั้งน้ี บริษทัจดัการ จะด าเนินการดงักล่าวไดต่้อเมื่อไดร้ะบุ

รายละเอียดไวใ้นขอ้ผูกพนัแลว้ 

6.4 ส าหรบักองทุนเปิดท่ีบริษัทจดัการไดบ้นัทึกมลูคา่ตราสารหน้ีหรือสิทธิ
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เรียกรอ้งเป็น 0 หากต่อมาปรากฏว่าบริษัทจดัการไดร้บัช าระหน้ีตามตราสารหน้ี

หรือสิทธิเรียกรอ้งดงักล่าวเป็นเงินใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตาม 6.1 – 6.3 โดย

อนุโลม 

 

การช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอื่นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมจะ

ช าระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏช่ือตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ เวลาท่ี

ก าหนดเท่าน้ัน 

 


