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ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทนุเปิดเค โกลบอล อนิคมั  

หวัขอ้ ขอ้มูลเดมิ ขอ้มูลใหม่ 
คําจํากัดความ / คํานยิาม กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถงึ พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ 
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถงึ พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 
2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และหรือประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และหรอืประกาศอ ืน่ใดที่
เก ีย่วขอ้ง 

 

ไม่ม ี
 
  

กองทุนรวมเพือ่การออม หมายถงึ กองทุนรวมทีม่วัีตถุประสงคใ์นการส่งเสรมิการ
ออมระยะยาวของผูล้งทุนซึง่จัดตัง้ข ึน้ตามมตคิณะรัฐมนตรีเม ือ่วันที ่3 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 และใหห้มายความรวมถงึกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนดิของหน่วย
ลงทุนตามกรณสีทิธปิระโยชนท์างภาษเีพือ่สง่เสริมการออมระยะยาวของผูล้งทุน
ตามมตคิณะรัฐมนตรดีังกล่าว ทัง้น ี ้เฉพาะหน่วยลงทุนชนดิดังกล่าวเท่านัน้  

 

ชนดิหน่วยลงทุน หมายถงึ หนว่ยลงทุนของกองทุนม ี2 ชนดิ คอื  
1. ชนดิสะสมมลูค่า (ชือ่ย่อ : K-GINCOME-A(A))  
2. ชนดิรับซือ้คนือัตโนมัต ิ(ชือ่ย่อ : K-GINCOME-A(R))  

ชนดิหน่วยลงทุน หมายถงึ หน่วยลงทุนของกองทุนม ี3 ชนดิ คอื  
1. ชนดิสะสมมลูค่า (ชือ่ย่อ : K-GINCOME-A(A))  
2. ชนดิรับซือ้คนือัตโนมัต ิ(ชือ่ย่อ : K-GINCOME-A(R))  
3. ชนดิเพือ่การออม (ชือ่ย่อ : K-GINCOME-SSF) 

 

“กองทุน LTF” 
กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

ตัดออก  

2.6 มูลค่าขัน้ตํ่าของการสั่งซ ือ้
ครั้งแรก 

ไม่ม ี ชือ่ย่อ: K-GINCOME-SSF 500.00 บาท  

2.7 มูลค่าขัน้ตํ่าของการสั่งซ ือ้
ครั้งถัดไป 

ไม่ม ี ชือ่ย่อ: K-GINCOME-SSF 500.00 บาท 

2.8 มูลค่าขัน้ตํ่าของการสั่งขาย
คนื 

ไม่ม ี ชือ่ย่อ: K-GINCOME-SSF ไมก่ําหนด  

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขัน้ตํ่า
ของการสั่งขายคนื 

 ไม่ม ี ชือ่ย่อ: K-GINCOME-SSF ไมก่ําหนด  

2.10 มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอื
ในบัญชขีัน้ตํ่า 

 ไม่ม ี ชือ่ย่อ: K-GINCOME-SSF ไมก่ําหนด  

2.11 จํานวนหน่วยลงทุน
คงเหลอืในบัญชขีัน้ตํ่า 

 ไม่ม ี ชือ่ย่อ: K-GINCOME-SSF ไมก่ําหนด  

2.12 รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
(จํานวนเงนิทุนโครงการ) 

บริษัทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะลดหรอืยกเวน้มูลคา่ขัน้ตํา่ในการสั่งซ ือ้หรือ
สั่งขายคนืหรือมูลค่าคงเหลอืในบัญชขีัน้ตํ่าใหก้บัผูส้ั่งซ ือ้หรือผูส้ั่งขาย
คนืหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูค่าการซือ้หน่วยลงทุน 
ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซือ้ขายหรอื
ตามเงือ่นไขทีบ่ริษัทจัดการอาจกําหนดขึน้เพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวในหนังสอืชีช้วนส่วน

บริษัทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะลดหรอืยกเวน้มูลคา่ขัน้ตํา่ในการสั่งซ ือ้หรือสั่งขายคนื
หรือมูลค่าคงเหลอืในบัญชขีัน้ตํ่าใหก้ับผูส้ั่งซ ือ้หรือผูส้ั่งขายคนืหน่วยลงทุนตาม
ประเภทของผูล้งทุน ตามชนดิหน่วยลงทุน ตามมูลคา่การซือ้หน่วยลงทุน ตาม
ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซือ้ขายหรือตามเงือ่นไขที่
บริษัทจัดการอาจกําหนดขึน้เพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษัิท
จัดการจะเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคัญ (fund 
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หวัขอ้ ขอ้มูลเดมิ ขอ้มูลใหม่ 
สรุปขอ้มูลสําคญั (fund fact sheet) ทัง้น ี ้หากมกีารเปลีย่นแปลง
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะปิดประกาศแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันทําการ ณ สํานักงานของบรษัิทจัดการและ/
หรือผูส้นับสนุน รวมทัง้เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

fact sheet) ทัง้น ี ้หากมกีารเปลีย่นแปลงดังกล่าว บริษัทจัดการจะปิดประกาศ
แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันทําการ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการและ/หรือผูส้นับสนุน รวมทัง้เว็บไซตข์องบริษัทจัดการ 

3.3 ประเภทกองทุนตามลักษณะ
พเิศษ 

ไม่ม ี - กองทุนรวมเพือ่การออม (Super Savings Fund : SSF) 

4.2 ลักษณะการแบ่งชนดิหน่วย
ลงทุน 

- ระยะเวลาการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 
 

- ระยะเวลาการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 
- สทิธทิีจ่ะไดรั้บเงนิปันผล 
- สทิธปิระโยชนท์างภาษีชนดิเพือ่การออม (SSF) 

4.3 กองทุนรวมมกีารแบ่งชนดิ
หน่วยลงทุน 

ชือ่ย่อ: K-GINCOME-A(A) 
ชือ่ประเภททรัพยส์นิ/Sector: ชนดิสะสมมลูค่า 
คําอธบิายเพิม่เตมิ: เหมาะสําหรับผูล้งทุนทีต่อ้งการลงทุนต่อเน ือ่ง 
(Reinvest) เพือ่การเตบิโตของเงนิทุนในระยะยาว 
 
ชือ่ย่อ: K-GINCOME-A(R) 
ชือ่ประเภททรัพยส์นิ/Sector: ชนดิรับซือัคนือัตโนมัต ิ
คําอธบิายเพิม่เตมิ: เหมาะสําหรับผูล้งทุนทีต่อ้งการรายรับสมํ่าเสมอ 

ชือ่ย่อ: K-GINCOME-A(A) 
ชือ่ประเภททรัพยส์นิ/Sector: ชนดิสะสมมลูค่า 
คําอธบิายเพิม่เตมิ: เหมาะสําหรับผูล้งทุนทีต่อ้งการลงทุนต่อเน ือ่ง (Reinvest) 
เพือ่การเตบิโตของเงนิทุนในระยะยาว 

ชือ่ย่อ: K-GINCOME-A(R) 
ชือ่ประเภททรัพยส์นิ/Sector: ชนดิรับซือัคนือัตโนมัต ิ
คําอธบิายเพิม่เตมิ: เหมาะสําหรับผูล้งทุนทีต่อ้งการรายรับสมํ่าเสมอ 

ชือ่ย่อ: K-GINCOME-SSF 
ชือ่ประเภททรัพยส์นิ/Sector: ชนดิเพือ่การออม 
คําอธบิายเพิม่เตมิ: เหมาะสําหรับผูล้งทุนทีต่อ้งการออมเงนิระยะยาวและไดรั้บ
สทิธปิระโยชนท์างภาษ ีรวมทัง้ไดรั้บผลตอบแทนสมํา่เสมอจากเงนิปันผล 

4.3 รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การ
แบ่งชนดิหน่วยลงทุน) 

ทัง้น ี ้บริษัทจัดการจะเปิดใหบ้ริการเฉพาะหน่วยลงทุนชนดิรับซือ้คนื
อัตโนมัตกิ่อน โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชี ือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทุนก่อนวันทีบ่ริษัทจัดการเปิดใหม้กีารซือ้ขายหน่วยลงทุนชนดิสะสม
มูลค่าจะมชี ือ่อยู่ในหน่วยลงทุนชนดิรับซือ้คนือตัโนมตั ิและหากผูถ้อื
หน่วยลงทุนประสงคจ์ะสบัเปลีย่นชนดิหน่วยลงทุนไปยังชนดิสะสม
มูลค่าสามารถดําเนนิการไดต้ามทีก่ําหนดในขอ้ 8. การสับเปลีย่นหน่วย
ลงทุน ทัง้น ี ้บรษัิทจัดการแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบทางเว็บไซตข์องบรษัิท
จัดการก่อนการเปิดใหซ้ ือ้ขายหน่วยลงทุนชนดิสะสมมลูค่า 

ทัง้น ี ้บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบทางเว็บไซตข์องบริษัทจัดการก่อนการ
เสนอขายหน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออม อย่างไรกต็าม บริษัทจัดการสงวนสทิธทิี่
จะหยุดรับคําสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออมเป็นการช่ัวคราวหรือถาวรหรือ
ยกเลกิหน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออม ในกรณทีีค่ณะรัฐมนตรีหรอืหน่วยงานที่
เก ีย่วขอ้งยกเลกิการใหส้ทิธปิระโยชนท์างภาษแีละ/หรอืมลูค่าหน่วยลงทุนทีข่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดของชนดิหน่วยลงทุนดังกล่าวลดลงเหลอืนอ้ยกว่า 300 ลา้นบาท
ในวันทําการใดและ/หรือผูถ้อืหน่วยลงทุนของชนดิเพือ่การออมทีเ่หลอือยู่
ทัง้หมดมกีารลงทุนครบเงือ่นไขตามทีก่ฎหมายกําหนดและ/หรือเงือ่นไขอ ืน่ใด
ตามทีบ่ริษัทจัดการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้
อย่างนอ้ย 3 วันทําการทางเว็บไซตข์องบริษัทจัดการและแจง้ใหส้ํานักงาน 
ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแตวั่นทีม่กีารเปลีย่นแปลงดังกล่าว 

6.2 รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขาย
ครั้งแรก) 

ผูส้ั่งซ ือ้หน่วยลงทุนสามารถสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงนิไม่ตํา่กว่า
ทีบ่ริษัทจัดการกาํหนดไวใ้นชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคัญ (fund fact 
sheet) ทัง้น ี ้บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการกําหนดมูลคา่ขัน้ตํา่ของ
การสั่งซ ือ้กับผูล้งทุนเฉพาะกลุ่มไมเ่ท่ากันโดยไมต่ํ่ากว่าทีส่าํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ซึง่จะเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวใน

ผูส้ั่งซ ือ้หน่วยลงทุนสามารถสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงนิไม่ตํา่กว่าทีบ่รษัิท
จัดการกําหนดไวใ้นชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสําคัญ (fund fact sheet) ทัง้น ี ้บริษัท
จัดการขอสงวนสทิธใินการกําหนดมลูคา่ขัน้ตํ่าของการสัง่ซ ือ้กบัผูล้งทุนเฉพาะ
กลุ่มไม่เท่ากันโดยไม่ตํา่กว่าทีส่ํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
ซึง่จะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูสําคญั (fund fact 
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หวัขอ้ ขอ้มูลเดมิ ขอ้มูลใหม่ 
หนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูสําคญั (fund fact sheet) ทัง้น ี ้หากมกีาร
เปลีย่นแปลงดังกล่าว บริษัทจัดการจะปิดประกาศแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันทําการ ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการและ/หรือผูส้นบัสนนุ รวมทัง้เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะไมเ่สนอขายหนว่ยลงทุนของ
กองทุนกับหรือเพือ่ประโยชนข์องประเทศสหรัฐอเมรกิา พลเมอืง
สหรัฐอเมริกาหรือผูท้ีม่ถี ิน่ฐานอยู่ในสหรัฐอเมรกิา หรือบุคคลซึง่โดย
ปกตมิถี ิน่ทีอ่ยู่ในสหรัฐอเมรกิา รวมถงึกองทรัพยส์นิของบุคคลดงักล่าว
และบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึง่จัดใหม้ขี ึน้และดําเนนิกจิกรรมใน
สหรัฐอเมริกา  

6.2.1 ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก 

6.2.1.1 บริษัทจัดการ  
ผูส้ั่งซ ือ้หน่วยลงทุนสามารถขอรับเอกสารการสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุนและ
สั่งซ ือ้หน่วยลงทุนไดด้ว้ยตนเองกบับรษัิทจัดการ โดยกรอกรายละเอยีด
และขอ้ความต่าง ๆ  ในคําสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนเพือ่แสดงความจํานงในการ
ซือ้หน่วยลงทุน  
การสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณต์่อเม ือ่บรษัิทจัดการไดรั้บเงนิค่าสั่งซ ือ้
หน่วยลงทุนและไดทํ้ารายการขายหนว่ยลงทุนแลว้เพือ่ใหบ้รษัิทจัดการ
จัดสรรหน่วยลงทุน และผูส้ั่งซ ือ้จะไมส่ามารถยกเลกิคําสั่งซ ือ้หน่วย
ลงทุนนัน้ได ้เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากบรษัิทจัดการเป็นกรณพีเิศษ  
6.2.1.2 ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน  
ผูส้ั่งซ ือ้หน่วยลงทุนสามารถขอรับเอกสารการสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุนและ
สั่งซ ือ้หน่วยลงทุนไดด้ว้ยตนเองกบัผูส้นบัสนนุการขายหรือรับซือ้คนื
หน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่าง ๆ  ในคําสั่งซ ือ้
หน่วยลงทุนเพือ่แสดงความจํานงในการซือ้หน่วยลงทุน  
การสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณต์่อเม ือ่ผูส้นบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คนืหน่วยลงทุนไดรั้บเงนิค่าสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนและไดทํ้ารายการขาย
หน่วยลงทุนแลว้เพือ่ใหบ้ริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผูส้ัง่ซ ือ้จะ
ไม่สามารถยกเลกิคาํสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนนัน้ได ้เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเป็นกรณพีเิศษ  
.... 
6.2.5 เงือ่นไขการขายหน่วยลงทุน  

ผูส้ั่งซ ือ้หน่วยลงทุนสามารถสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงนิไม่ตํา่กว่า
ทีบ่ริษัทจัดการกาํหนดไวใ้นชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคัญ (fund fact 
sheet) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการกาํหนดมลูค่า
ขัน้ตํ่าของการสั่งซ ือ้กบัผูล้งทุนเฉพาะกลุ่มไม่เท่ากนัโดยไม่ตํา่กว่าที่

sheet) ทัง้น ี ้หากมกีารเปลีย่นแปลงดังกล่าว บริษัทจัดการจะปิดประกาศแจง้ให ้
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันทําการ ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการและ/หรือผูส้นบัสนนุ รวมทัง้เว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  
สําหรับการสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออม ผูส้ั่งซ ือ้หน่วยลงทุนสามารถ
ขอรับเอกสารการสั่งซ ือ้หน่วยลงทุน และสั่งซ ือ้หน่วยลงทุน รวมทัง้ขอรับคู่มอืการ
ลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การออมเก ีย่วกบัสทิธปิระโยชนท์างภาษตีามหลักเกณฑ ์
และวธิกีารทีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทุนกําหนด 
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะไมเ่สนอขายหนว่ยลงทุนของกองทุน
กับหรือเพือ่ประโยชนข์องประเทศสหรัฐอเมรกิา พลเมอืงสหรัฐอเมรกิาหรอืผูท้ีม่ ี
ถ ิน่ฐานอยู่ในสหรัฐอเมรกิา หรือบุคคลซึง่โดยปกตมิถี ิน่ทีอ่ยู่ในสหรัฐอเมริกา 
รวมถงึกองทรัพยส์นิของบุคคลดังกล่าวและบรษัิทหรอืหา้งหุน้ส่วนซึง่จัดใหม้ขี ึน้
และดําเนนิกจิกรรมในสหรัฐอเมริกา  

6.2.1 ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก 

6.2.1.1 บริษัทจัดการ  
ผูส้ั่งซ ือ้หน่วยลงทุนสามารถขอรับเอกสารการสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุน และสัง่ซ ือ้หนว่ย
ลงทุน รวมทัง้ขอรับคู่มอืการลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การออมเก ีย่วกบัสทิธ ิ
ประโยชนท์างภาษีตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทุน
กําหนด กรณซี ือ้หน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออมไดด้ว้ยตนเองกับบรษัิทจัดการ 
โดยกรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่าง ๆ  ในคําสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนเพือ่แสดงความ
จํานงในการซือ้หน่วยลงทุน  
การสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณต์่อเม ือ่บรษัิทจัดการไดรั้บเงนิค่าสั่งซ ือ้หน่วย
ลงทุนและไดทํ้ารายการขายหน่วยลงทุนแลว้เพือ่ใหบ้รษัิทจัดการจัดสรรหน่วย
ลงทุน และผูส้ั่งซ ือ้จะไมส่ามารถยกเลกิคําสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุนนัน้ได ้เวน้แต่ไดรั้บ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณพีเิศษ  
6.2.1.2 ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน  
ผูส้ั่งซ ือ้หน่วยลงทุนสามารถขอรับเอกสารการสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุนและสัง่ซ ือ้หน่วย
ลงทุน รวมทัง้ขอรับคู่มอืการลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การออมเก ีย่วกบัสทิธ ิ
ประโยชนท์างภาษีตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทุน
กําหนด กรณซี ือ้หน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออมไดด้ว้ยตนเองกับผูส้นับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอยีดและขอ้ความตา่ง ๆ  ในคําสั่ง
ซ ือ้หน่วยลงทุนเพือ่แสดงความจํานงในการซือ้หน่วยลงทุน  
การสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณต์่อเม ือ่ผูส้นบัสนนุการขายหรือรับซือ้คนืหน่วย
ลงทุนไดรั้บเงนิค่าสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนและไดทํ้ารายการขายหน่วยลงทุนแลว้
เพือ่ใหบ้ริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผูส้ัง่ซ ือ้จะไม่สามารถยกเลกิคาํ
สั่งซ ือ้หน่วยลงทุนนัน้ได ้เวน้แต่ไดรั้บอนญุาตจากบรษัิทจัดการเป็นกรณพีเิศษ 
.... 
 
6.2.5 เงือ่นไขการขายหน่วยลงทุน  
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หวัขอ้ ขอ้มูลเดมิ ขอ้มูลใหม่ 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึง่จะเปิดเผยขอ้มลู
ดังกล่าวในหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มูลสําคัญ (fund fact sheet)  
และบริษัทจัดการสงวนสทิธใินการใหทํ้ารายการสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนโดย
มมีูลค่าขัน้ตํ่านอ้ยกว่าทีร่ะบุไวใ้นโครงการในบางกรณไีด ้เพือ่รองรับ
รายการส่งเสรมิการขายและบริการตา่งๆของบรษัิทจัดการ โดยขึน้อยู่กบั
ดุลยพนิจิของบริษัทจัดการ  
 
การสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณต์่อเม ือ่บรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุน
การขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุนไดรั้บเงนิคา่ซ ือ้หน่วยลงทุนและไดทํ้า
รายการขายหน่วยลงทุนแลว้เพือ่ใหบ้ริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน 
และผูจ้องซือ้จะไม่สามารถยกเลกิคําสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนไดเ้วน้แต่ไดรั้บ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณพีเิศษ  
เม ือ่ผูส้นใจสั่งซ ือ้รายใดประสงคจ์ะซือ้หน่วยลงทุนต่อการซือ้ในแตล่ะ
ครั้ง ตัง้แต่ 30,000,000 บาท (สามสบิลา้นบาทถว้น) ข ึน้ไป หรือ
จํานวนอ ืน่ใดทีจ่ะระบุไวใ้นหนังสอืชีช้วน ผูส้นับสนนุการขายหรือรับซือ้
คนืหน่วยลงทุนจะตอ้งรายงานใหบ้ริษัทจัดการทราบในทันทกีอ่น ซึง่
หากมกีารเปลีย่นแปลงจํานวนทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนดังกล่าว บริษัท
จัดการจะแจง้ใหส้ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
ในการชําระค่าสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุน หากเป็นกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขาย
คนืหน่วยลงทุนของกองทุนใด ๆ  ทีบ่ริษัทจัดการเป็นผูรั้บผดิชอบ
ดําเนนิการเพือ่ซ ือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้บริษัทจัดการอาจ
ดําเนนิการใหม้กีารหกักลบกันได ้ 
ในกรณทีีบั่ญชกีองทุนใดไมม่มีลูค่าคงเหลอืในบัญช ีและบัญชนีัน้ไม่ม ี
การตดิต่อขอใชบ้รกิารเป็นเวลานานตดิต่อกันเกนิ 1 ปี บริษัทจัดการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะปิดบัญชดีังกล่าวโดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
ทราบ  
บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเรียกคนืสมุดบัญชแีสดงสทิธ ิในกรณทีี่
บริษัทจัดการทําการปิดบัญชกีองทุนไมว่่าดว้ยเหตุใด ๆ   
กองทุนสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรอืเพือ่
ประโยชนข์องประเทศสหรัฐอเมรกิา พลเมอืงสหรัฐอเมรกิาหรือผูท้ีม่ถี ิน่
ฐานอยู่ในสหรัฐอเมรกิา หรือบุคคลซึง่โดยปกตมิถี ิน่ทีอ่ยู่ใน
สหรัฐอเมริกา รวมถงึกองทรัพยส์นิของบุคคลดังกล่าวและบรษัิทหรอื
หา้งหุน้ส่วนซึง่จัดใหม้ขี ึน้และดาํเนนิกจิกรรมในสหรัฐอเมริกา  
บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธการสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุน ในกรณี
ทีบ่ริษัทจัดการไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าการสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนในกรณี
ดังกล่าวมผีลกระทบต่อชือ่เสยีงหรือต่อความรับผดิชอบทางกฎหมายใน
อนาคตของบริษัทจัดการ หรือมผีลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของ
กองทุนหรือต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมถงึกรณทีีเ่ม ือ่บรษัิทจัดการพบว่า
บริษัทจัดการจะไมส่ามารถปฏบัิตหินา้ทีท่ ีเ่ก ีย่วขอ้งกับกฎหมายว่าดว้ย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิและ Foreign Account Tax 

ผูส้ั่งซ ือ้หน่วยลงทุนสามารถสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงนิไม่ตํา่กว่าทีบ่รษัิท
จัดการกําหนดไวใ้นชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูสําคัญ (fund fact sheet) อย่างไรก็
ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการกาํหนดมูลค่าขัน้ตํา่ของการสั่งซ ือ้กับผู ้
ลงทุนเฉพาะกลุ่มไมเ่ท่ากันโดยไม่ตํา่กว่าทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด ซึง่จะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวในหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลู
สําคัญ (fund fact sheet)  
บริษัทจัดการสงวนสทิธใินการใหทํ้ารายการสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนโดยมมีูลคา่ขัน้ตํา่
นอ้ยกว่าทีร่ะบุไวใ้นโครงการในบางกรณไีด ้เพือ่รองรับรายการส่งเสรมิการขาย
และบริการตา่งๆของบรษัิทจัดการ โดยขึน้อยู่กับดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการ  
การสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณต์่อเม ือ่บรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนืหน่วยลงทุนไดรั้บเงนิคา่ซ ือ้หน่วยลงทุนและไดทํ้ารายการขายหน่วย
ลงทุนแลว้เพือ่ใหบ้ริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผูจ้องซือ้จะไมส่ามารถ
ยกเลกิคําสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนไดเ้วน้แตไ่ดรั้บอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณี
พเิศษ  
ทัง้น ี ้บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบทางเว็บไซตข์องบริษัทจัดการก่อนการ
เสนอขายหน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออม อย่างไรกต็าม บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิี่
จะหยุดรับคําสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออมเป็นการช่ัวคราวหรือถาวรหรือ
ยกเลกิหน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออม ในกรณทีีค่ณะรัฐมนตรีหรอืหน่วยงานที่
เก ีย่วขอ้งยกเลกิการใหส้ทิธปิระโยชนท์างภาษแีละ/หรอืมลูค่าหน่วยลงทุนทีข่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดของชนดิหน่วยลงทุนดงักล่าวลดลงเหลอืนอ้ยกว่า 300 ลา้นบาท
ในวันทําการใดและ/หรือผูถ้อืหน่วยลงทุนของชนดิเพือ่การออมทีเ่หลอือยู่
ทัง้หมดมกีารลงทุนครบเงือ่นไขตามทีก่ฎหมายกําหนดและ/หรือเงือ่นไขอ ืน่ใด
ตามทีบ่ริษัทจัดการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้
อย่างนอ้ย 3 วันทําการทางเว็บไซตข์องบริษัทจัดการและแจง้ใหส้ํานักงาน 
ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแตวั่นทีม่กีารเปลีย่นแปลงดังกล่าว  
ในกรณทีีบั่ญชกีองทุนใดไมม่มีลูค่าคงเหลอืในบัญช ีและบัญชนีัน้ไม่มกีารตดิต่อ
ขอใชบ้ริการเป็นเวลานานตดิต่อกันเกนิ 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิด
บัญชดีังกล่าวโดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ  
บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเรียกคนืสมุดบัญชแีสดงสทิธ ิในกรณทีีบ่ริษัท
จัดการทําการปิดบัญชกีองทุนไม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ   
กองทุนสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรอืเพือ่ประโยชน์
ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมอืงสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ีม่ถี ิน่ฐานอยู่ใน
สหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึง่โดยปกตมิถี ิน่ทีอ่ยู่ในสหรัฐอเมรกิา รวมถงึกอง
ทรัพย์สนิของบุคคลดังกล่าวและบรษัิทหรือหา้งหุน้ส่วนซึง่จัดใหม้ขี ึน้และดําเนนิ
กจิกรรมในสหรัฐอเมรกิา  
บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธการสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุน ในกรณทีีบ่รษัิท
จัดการไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าการสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุนในกรณดีังกล่าวมผีลกระทบ
ต่อชือ่เสยีงหรือตอ่ความรับผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ 
หรือมผีลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรอืตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
รวมถงึกรณทีีเ่ม ือ่บรษัิทจัดการพบว่าบรษัิทจัดการจะไมส่ามารถปฏบัิตหินา้ทีท่ ี่
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Compliance Act (FATCA) ได ้ 
 
... 

เก ีย่วขอ้งกับกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิและ Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ 
 
... 

7.4 รายละเอยีดเพิม่เตมิ (วธิกีาร
รับซือ้คนืหน่วยลงทุน) 

7.4.1 การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน  
- การรับซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ 

• ชนดิสะสมมูลค่า : ม ี 
• ชนดิรับซือ้คนือัตโนมัต ิ: ม ี 
 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทุน โดยมมีลูคา่ขัน้ตํ่าใน
การสั่งขายคนืตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการ
สงวนสทิธใินการใหทํ้ารายการสั่งขายคนืหน่วยลงทุนโดยมมีลูค่าขัน้ตํ่า
นอ้ยกว่าทีร่ะบุไวใ้นโครงการในบางกรณไีด ้เพือ่รองรับรายการส่งเสรมิ
การขายและบริการตา่งๆของบรษัิทจัดการ โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของ
บริษัทจัดการ  
 
.... 
- การรับซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ 

• ชนดิสะสมมูลค่า : ไม่ม ี 
• ชนดิรับซือ้คนือัตโนมัต ิ: ม ี 
.... 
 
7.4.3 การจัดสรรเงนิใหแ้กผู่ส้ั่งขายคนืหน่วยลงทุน  
ยกเวน้ในกรณตีามขอ้ "การเล ือ่นกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วย
ลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนืหน่วย
ลงทุนตามคําสั่งซ ือ้หรือคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บไวแ้ลว้หรือ
หยุดรับคําสั่งซ ือ้หรือคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงนิใหแ้ก่ผูส้ั่งขายคนื โดยคาํนวณจากราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน ณ ส ิน้
วันทีบ่ริษัทจัดการไดรั้บคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีส่มบูรณ ์ 
ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสั่งขายคนืเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะคํานวณจํานวนเงนิทีส่ั่งขายคนืโดยคณูจํานวนหน่วยลงทุนดว้ย
ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้ณ ส ิน้วันทําการรับซือ้คนืนัน้  
ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสั่งขายคนืเป็นจํานวนเงนิ บริษัทจัดการจะ
คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนทีส่ั่งขายคนืดว้ยราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนที่
คํานวณได ้ณ วันทําการรับซือ้คนืนัน้ ทัง้น ี ้จํานวนหน่วยลงทุนทีค่ํานวณ
ไดจ้ะเป็นตัวเลขทศนยิม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนยิมตําแหน่งที ่5 ทิง้  
คําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณต์่อเม ือ่บริษัทจัดการหรือนาย

7.4.1 การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 
- การรับซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ 
• ชนดิสะสมมูลค่า : ม ี 
• ชนดิรับซือ้คนือัตโนมัต ิ: ม ี 
• ชนดิเพือ่การออม : ม ี 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทุน โดยมมีลูคา่ขัน้ตํ่าในการสัง่ขาย
คนืตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ อย่างไรกต็าม บริษัทจัดการสงวนสทิธใินการใหทํ้า
รายการสั่งขายคนืหน่วยลงทุนโดยมมีลูค่าขัน้ตํ่านอ้ยกว่าทีร่ะบุไวใ้นโครงการใน
บางกรณไีด ้เพือ่รองรับรายการสง่เสริมการขายและบริการตา่งๆของบรษัิทจัดการ 
โดยขึน้อยู่กับดุลยพนิจิของบรษัิทจัดการ ทัง้น ี ้การลงทุนในหน่วยลงทุนชนดิเพือ่
การออมใหไ้ดรั้บสทิธปิระโยชนด์า้นภาษ ีผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีนา้ทีต่อ้งปฏบัิตติาม
หลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่ําหนดในกฎหมายภาษอีากร  
...  
 
- การรับซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ 
• ชนดิสะสมมูลค่า : ไม่ม ี 
• ชนดิรับซือ้คนือัตโนมัต ิ: ม ี 
• ชนดิเพือ่การออม : ไม่ม ี 
....  
 
7.4.3 การจัดสรรเงนิใหแ้กผู่ส้ั่งขายคนืหน่วยลงทุน  
ยกเวน้ในกรณตีามขอ้ "การเล ือ่นกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนคนื
แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน" หรือ "การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซ ือ้
หรือคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บไวแ้ลว้หรอืหยุดรับคําสั่งซ ือ้หรือคําสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงนิใหแ้กผู่ส้ั่งขายคนื โดยคํานวณจาก
ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน ณ ส ิน้วันทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บคําสั่งขายคนืหน่วย
ลงทุนทีส่มบูรณ ์ 
ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสั่งขายคนืเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะ
คํานวณจํานวนเงนิทีส่ั่งขายคนืโดยคณูจํานวนหน่วยลงทุนดว้ยราคารับซือ้คนื
หน่วยลงทุนทีค่ํานวณได ้ณ ส ิน้วันทําการรับซือ้คนืนัน้  
ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสั่งขายคนืเป็นจํานวนเงนิ บริษัทจัดการจะคาํนวณ
จํานวนหน่วยลงทุนทีส่ั่งขายคนืดว้ยราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้ณ วัน
ทําการรับซือ้คนืนัน้ ทัง้น ี ้จํานวนหน่วยลงทุนทีค่ํานวณไดจ้ะเป็นตัวเลขทศนยิม 4 
ตําแหน่ง โดยตัดทศนยิมตาํแหน่งที ่5 ทิง้  
คําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณต์่อเม ือ่บริษัทจัดการหรือนายทะเบยีนได ้
ตรวจสอบแลว้ว่าผูส้ั่งขายคนืมจํีานวนหน่วยลงทุนตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน



K-GINCOME        6 
 

หวัขอ้ ขอ้มูลเดมิ ขอ้มูลใหม่ 
ทะเบยีนไดต้รวจสอบแลว้ว่าผูส้ัง่ขายคนืมจํีานวนหน่วยลงทุนตาม
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงพอกบัจํานวนหน่วยลงทุนทีส่ั่งขายคนื  
ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสั่งขายคนืและการขายคนืดังกล่าวเป็นผลให ้
หน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอืตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีลูคา่
ตํ่ากว่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชขีัน้ตํ่า บริษัทจัดการอาจดําเนนิการ
รับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่ทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น ี ้ใน
กรณทีีบ่ริษัทจัดการประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงมลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอื
ในบัญชขีัน้ตํ่า บริษัทจัดการจะแจง้ใหส้ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบ  
ในกรณทีีจํ่านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสั่งขายคนืเกนิกว่า
จํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมดทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมอียู่ตามทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคนื
หน่วยลงทุนทัง้หมดตามจํานวนเท่าทีป่รากฏอยู่ตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทุน  
บริษัทจัดการจะจัดสรรเงนิค่ารับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนทีส่มบูรณซ์ ึง่เป็นไปตามเงือ่นไขขา้งตน้เท่าทีบ่ริษัทจัดการ
สามารถรับซือ้ไดจ้ากจํานวนเงนิสดของกองทุน  
บริษัทจัดการจะยกเลกิจํานวนหน่วยลงทุนทีรั่บซือ้คนืในทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทุนในวันทําการถดัจากวันทีค่าํนวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน 

  

เพยีงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนทีส่ั่งขายคนื  
ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสั่งขายคนืและการขายคนืดังกล่าวเป็นผลใหห้น่วย
ลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอืตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีูลค่าตํ่ากว่าหน่วย
ลงทุนคงเหลอืในบัญชขีัน้ตํา่ บริษัทจัดการอาจดาํเนนิการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนที่
เหลอือยู่ทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น ี ้ในกรณทีีบ่รษัิทจัดการประสงคจ์ะ
เปลีย่นแปลงมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชขีัน้ตํา่ บริษัทจัดการจะแจง้ให ้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
ในกรณทีีจํ่านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสั่งขายคนืเกนิกว่าจํานวนหน่วย
ลงทุนทัง้หมดทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมอียู่ตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ
จะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจํานวนเท่าที่
ปรากฏอยู่ตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน  
ทัง้น ี ้สําหรับการขายคนืหน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออม บริษัทจัดการจะคํานวณ
ตน้ทุนและผลประโยชนแ์ละหกัเงนิลงทุนแต่ละรายการตามวธิกีาร "เขา้ก่อน ออก
ก่อน" (First In, First Out : FIFO) และมรีะบบงานในการขายคนืหน่วยลงทุน 
ซงึจะเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทุนกําหนด  
บริษัทจัดการจะจัดสรรเงนิค่ารับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ทีส่มบูรณซ์ ึง่เป็นไปตามเงือ่นไขขา้งตน้เท่าทีบ่ริษัทจัดการสามารถรับซือ้ไดจ้าก
จํานวนเงนิสดของกองทุน  
บริษัทจัดการจะยกเลกิจํานวนหน่วยลงทุนทีรั่บซือ้คนืในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน
ในวันทําการถัดจากวันทีค่ํานวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน  

7.6 รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
(ระยะเวลาในการรับซือ้คนื) 

บริษัทจัดการจะเปิดรับคาํสั่งขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับจาก
วันทีจ่ดทะเบยีนกองทรัพยส์นิของโครงการเป็นกองทุนเปิดกบัสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบรอ้ยแลว้ โดยบริษัทจัดการจะระบุวันเริ่มทํา
การซือ้ขายหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกในหนังสอื
ชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคัญ โดยบริษัทจัดการและผูส้นบัสนุนการขาย
และรับซือ้คนืหน่วยลงทุนจะทําการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนตัง้แต่เวลา
เริ่มทําการของบรษัิทจัดการหรือผูส้นบัสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วย
ลงทุนถงึเวลา 14.30 น. ของทุกวันทําการซือ้ขาย รวมทัง้อาจทําการรับ
ซือ้คนืหน่วยลงทุนผ่านโทรสาร เอทเีอ็ม ระบบบริการธนาคารทาง
โทรศัพท ์อนิเทอร์เน็ต และส ือ่อเิล็กทรอนกิสอ์ ืน่ใด  
สําหรับการสั่งขายคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บหลังเวลา 14.30 
น. ของวันทําการซือ้ขายใด บริษัทจัดการจะทํารายการรับซือ้คนืหน่วย
ลงทุนตามคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ในวันทําการรับซือ้คนืถดัไป  
บริษัทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงระยะเวลาในการรับซือ้คนื
หน่วยลงทุน และอาจกําหนดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งส่งคําสั่งขายคนื
ล่วงหนา้โดยการเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะตอ้งเป็นการใหป้ระโยชนต์อ่ผู ้
ถอืหน่วยลงทุน และถอืว่าไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้น ี ้ใน
กรณทีีบ่ริษัทจัดการเปลีย่นแปลงระยะเวลาในการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน
และในกรณทีีบ่ริษัทจัดการจะกาํหนดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งสง่คําสั่ง

ชนดิสะสมมูลคา่และชนดิรับซือ้คนือตัโนมตั ิ 
บริษัทจัดการจะเปิดรับคาํสั่งขายคนืหนว่ยลงทุนภายใน 15 วันนับจากวันทีจ่ด
ทะเบยีนกองทรัพยส์นิของโครงการเป็นกองทุนเปิดกบัสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เรียบรอ้ยแลว้ โดยบรษัิทจัดการจะระบุวันเริ่มทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน
ภายหลังระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลสําคัญ โดย
บริษัทจัดการและผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุนจะทําการรับซือ้คนื
หน่วยลงทุนตัง้แต่เวลาเริ่มทําการของบรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนนุการขายและ
รับซือ้คนืหน่วยลงทุนถงึเวลา 14.30 น. ของทุกวันทําการซือ้ขาย รวมทัง้อาจทํา
การรับซือ้คนืหน่วยลงทุนผ่านโทรสาร เอทเีอ็ม ระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท ์
อนิเทอร์เน็ต และส ือ่อเิล็กทรอนกิสอ์ ืน่ใด  
สําหรับการสั่งขายคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บหลังเวลา 14.30 น. ของ
วันทําการซือ้ขายใด บริษัทจัดการจะทํารายการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคําสั่ง
ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ในวันทําการรับซือ้คนืถดัไป  
บริษัทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงระยะเวลาในการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 
และอาจกําหนดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งส่งคาํสั่งขายคนืล่วงหนา้โดยการ
เปลีย่นแปลงดังกล่าวจะตอ้งเป็นการใหป้ระโยชนต์่อผูถ้อืหน่วยลงทุน และถอืว่า
ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหนว่ยลงทุนแลว้ ทัง้น ี ้ในกรณทีีบ่รษัิทจัดการเปลีย่นแปลง
ระยะเวลาในการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนและในกรณทีีบ่ริษัทจัดการจะกาํหนดใหผู้ ้
ถอืหน่วยลงทุนตอ้งสง่คําสั่งขายคนืล่วงหนา้ บรษัิทจัดการจะประกาศใหผู้ถ้อื
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ขายคนืล่วงหนา้ บริษัทจัดการจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบถงึ
การเปลีย่นแปลงล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันโดยจะตดิประกาศทีส่ํานกังาน
ของบริษัทจัดการและผูส้นับสนนุการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนและ
ทีเ่ว็บไซตข์องบริษัทจัดการ 

หน่วยลงทุนทราบถงึการเปลีย่นแปลงล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันโดยจะตดิประกาศ
ทีส่ํานักงานของบริษัทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน
และทีเ่ว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  
 
ชนดิเพือ่การออม  
บริษัทจัดการจะเปิดรับซือ้คนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วันที ่4 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป 
ตัง้แต่เวลาเริ่มทําการของบรษัิทจัดการหรือผูส้นบัสนนุการขายและรับซือ้คนื
หน่วยลงทุนถงึเวลา 14.30 น. ของทุกวันทําการซือ้ขาย รวมทัง้อาจทําการรับซือ้
คนืหน่วยลงทุนผ่านโทรสาร เอทเีอ็ม ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท ์
อนิเทอร์เน็ต และส ือ่อเิล็กทรอนกิสอ์ ืน่ใด 
สําหรับการสั่งขายคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บหลังเวลา 14.30 น. ของ
วันทําการซือ้ขายใด บริษัทจัดการจะทํารายการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคําสั่ง
ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ในวันทําการรับซือ้คนืถดัไป  
บริษัทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงระยะเวลาในการรับซือ้คนืหนว่ยลงทุน
ได ้โดยการเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะตอ้งเป็นประโยชนต์่อผูถ้อืหน่วยลงทุน และ
ถอืว่าไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้น ี ้ในกรณทีีบ่ริษัทจัดการ
เปลีย่นแปลงระยะเวลาในการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะประกาศใหผู้ ้
ถอืหน่วยลงทุนทราบถงึการเปลีย่นแปลงล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ  
  

8.2 รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การ
สับเปลีย่นหน่วยลงทุน) 

บริษัทจัดการอาจจัดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่นหน่วยลงทุน
ได ้โดยบริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที่
สํานักงานของบริษัทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วย
ลงทุน  
บริษัทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรับคาํสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นการ
ช่ัวคราวหรือถาวรกไ็ด ้ในกรณทีีบ่รษัิทพจิารณาเหน็ว่าการหยุดรับคําสั่ง
สับเปลีย่นดังกล่าวจะเป็นประโยชนส์ูงสดุต่อกองทุนและผูถ้อืหน่วย
ลงทุน หรือพจิารณาเหน็ว่าการรับคําสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทุนจะม ี
ผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน หรือต่อ
ชือ่เสยีง หรือต่อความรับผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัท
จัดการ รวมถงึกรณทีีเ่ม ือ่บรษัิทจัดการพบว่าบรษัิทจัดการจะไม่สามารถ
ปฏบัิตหินา้ทีท่ ีเ่ก ีย่วขอ้งกับกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงนิและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 
ได ้โดยบริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศที่
สํานักงานของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนื
หน่วยลงทุน  
8.2.1 วธิกีารสับเปลีย่นหน่วยลงทุน  
(1) บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนไดโ้ดยการกรอก
รายละเอยีดในคาํขอสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงนิหรอืจํานวน

บริษัทจัดการอาจจัดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้โดย
บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศทีส่ํานกังานของ
บริษัทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน  
ชนดิสะสมมูลค่าและชนดิรบัซือ้คนือตัโนมตั ิ
บริษัทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรับคาํสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นการช่ัวคราว
หรือถาวรก็ได ้ในกรณทีีบ่รษัิทพจิารณาเหน็ว่าการหยุดรับคําสัง่สับเปลีย่น
ดังกล่าวจะเป็นประโยชนส์ูงสดุต่อกองทุนและผูถ้อืหน่วยลงทุน หรือพจิารณาเหน็
ว่าการรับคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนจะมผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรอื
ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน หรือตอ่ชือ่เสยีง หรือต่อความรับผดิชอบทางกฎหมายใน
อนาคตของบริษัทจัดการ รวมถงึกรณทีีเ่ม ือ่บริษัทจัดการพบว่าบริษัทจัดการจะไม่
สามารถปฏบัิตหินา้ทีท่ ีเ่ก ีย่วขอ้งกับกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงนิและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้โดย
บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศทีส่ํานักงานของ
บริษัทจัดการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน  
ชนดิหน่วยลงทนุเพือ่การออม  
บริษัทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรับคาํสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้หน่วยลงทุน
ชนดิเพือ่การออมเป็นการช่ัวคราวหรือถาวรก็ไดต้ามทีบ่รษัิทจัดการเหน็สมควร 
โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 3 วันทําการทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการและแจง้ใหส้ํานักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแตวั่นทีม่ ี
การเปลีย่นแปลงดังกล่าว 
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หน่วยลงทุนทีต่อ้งการสบัเปลีย่น บริษัทจัดการหรือผูส้นบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสัง่สับเปลีย่น
หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลักฐาน  
(2) สือ่อเิล็กทรอนกิส ์ 
บริษัทจัดการอาจรับคาํสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์
ได ้โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งลงนามในคาํขอใชบ้รกิารสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์และปฏบัิตติามเงือ่นไขทีบ่รษัิท
จัดการระบุไวใ้นคําขอใชบ้รกิารดังกล่าว  
อย่างไรก็ตาม หากมขีอ้ขดัขอ้งของระบบสือ่อเิล็กทรอนกิสจ์นเป็นเหตุ
บริษัทจัดการจะไมส่ามารถรับคาํสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนดังกล่าวได ้
ใหถ้อืว่ายังไม่มกีารทํารายการการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านสือ่
อเิล็กทรอนกิสน์ัน้  
ทัง้น ี ้ก่อนเริ่มใหบ้รกิาร บริษัทจัดการจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
ทราบ โดยจะตดิประกาศทีส่ํานกังานของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุน
การขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน  

ทัง้น ี ้สําหรับการสับเปลีย่นระหว่างชนดิหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวน
สทิธทิีจ่ะใชห้ลักเกณฑข์า้งตน้ เวน้แต่บรษัิทจัดการจะกาํหนดเป็นอย่าง
อ ืน่ โดยจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซตข์องบรษัิท
จัดการ 
8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน  
กรณสีับเปลีย่นหน่วยลงทุนออกจากกองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถ
สั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนทีบ่ริษัทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้คนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวันทําการซือ้ขาย ตามระยะเวลาในการรับซือ้
คนืหน่วยลงทุน สําหรับการสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านสือ่
อเิล็กทรอนกิสท์ีบ่รษัิทจัดการไดรั้บหลังระยะเวลาในการรับซือ้คนืหน่วย
ลงทุนของวันทําการซือ้ขายใด บริษัทจัดการจะไม่ทํารายการสับเปลีย่น
หน่วยลงทุนตามคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้  
กรณสีับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้กองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสั่ง
สับเปลีย่นหน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจัดการหรือผูส้นับสนนุการขายหรอืรับซือ้
คนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวันทําการซือ้ขาย ตามระยะเวลาในการขายหน่วย
ลงทุน สําหรับการสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสท์ี่
บริษัทจัดการไดรั้บหลังระยะเวลาขายหน่วยลงทุนของวันทําการซือ้ขาย
ใด บริษัทจัดการจะทํารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคําสั่ง
สับเปลีย่นหน่วยลงทุนในวันทําการซือ้ขายถดัไป โดยบรษัิทจัดการจะ
ถอืว่าวันทีบ่ริษัทจัดการไดรั้บคําสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทุนและไดทํ้า
รายการแลว้ เป็นวันทีค่ําสัง่สับเปลีย่นหนว่ยลงทุนเขา้กองทุนมผีล
สมบูรณ ์ 
ทัง้น ี ้บริษัทจัดการจะชําระเงนิค่าเงนิขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนตน้
ทางใหก้องทุนปลายทางภายในระยะเวลาทีก่าํหนดในขอ้ การรับซือ้คนื

ทัง้น ี ้สําหรับการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออกจากหน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออม 
บริษัทจัดการจะคาํนวณตน้ทุนและผลประโยชนแ์ละหกัเงนิลงทุนแตล่ะรายการ
ตามวธิกีาร "เขา้ก่อน ออกก่อน" (First In, First Out : FIFO) โดยจะเป็นไปตาม
หลักเกณฑท์ีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทุนกาํหนด 
8.2.1 วธิกีารสับเปลีย่นหน่วยลงทุน  
8.2.1.1 การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ  
(1) บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนไดโ้ดยการกรอกรายละเอยีด
ในคําขอสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงนิหรือจํานวนหน่วยลงทุนทีต่อ้งการ
สับเปลีย่น บริษัทจัดการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุนจะส่ง
มอบหลักฐานการรับคําสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไวเ้ป็น
หลักฐาน  
(2) สือ่อเิล็กทรอนกิส ์ 
บริษัทจัดการอาจรับคาํสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสไ์ด ้โดยผู ้
ถอืหน่วยลงทุนจะตอ้งลงนามในคาํขอใชบ้รกิารสับเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านสือ่
อเิล็กทรอนกิส ์และปฏบัิตติามเงือ่นไขทีบ่ริษัทจัดการระบุไวใ้นคําขอใชบ้ริการ
ดังกล่าว  
อย่างไรก็ตาม หากมขีอ้ขดัขอ้งของระบบสือ่อเิล็กทรอนกิสจ์นเป็นเหตุบรษัิท
จัดการจะไม่สามารถรับคําสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทุนดังกล่าวได ้ใหถ้อืว่ายังไม่ม ี
การทํารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสน์ัน้  
 
 
ทัง้น ี ้ก่อนการเปิดใหส้ับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพือ่การออม
ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการหรือระหว่างกองทุนรวมเพือ่การออมกบั
กองทุนรวมอ ืน่ภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนทราบในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  
การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การออมไปยังกองทุนรวมอ ืน่ที่
ไม่ใช่กองทุนรวมเพือ่การออม ไม่ถอืเป็นการโอนยา้ยการลงทุนตามกฎหมาย 
ดังนัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเสยีสทิธปิระโยชนท์างภาษหีากการลงทุนไมเ่ป็นไป
ตามเงือ่นไขทีก่ฎหมายภาษอีากรกําหนด  
 
8.2.1.2 การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพือ่การออมภายใตก้าร
จัดการของบริษัทจัดการกบักองทุนรวมเพือ่การออมภายใตก้ารจัดการของบรษัิท
จัดการอ ืน่  
(1) กรณสีับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การออมออกจากบรษัิท
จัดการ  
บริษัทจัดการอาจเปิดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสับเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้โดยการกรอก
รายละเอยีดในคาํขอสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยระบุจํานวนเงนิหรอืจํานวนหน่วย
ลงทุนทีต่อ้งการ พรอ้มทัง้สมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนและเอกสารอ ืน่ใด
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หวัขอ้ ขอ้มูลเดมิ ขอ้มูลใหม่ 
หน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณทีีวั่นชําระเงนิคา่เงนิขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนตน้ทางตรงกบัวันหยุดทําการซือ้ขายของกองทุน
ปลายทาง บริษัทจัดการจะทํารายการซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางในวันทําการซือ้ขายถดัไป ซึง่อาจเกนิระยะวเลาทีก่าํหนดได ้  

ทัง้น ี ้สําหรับการสับเปลีย่นระหว่างชนดิหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวน
สทิธทิีจ่ะใชห้ลักเกณฑข์า้งตน้ เวน้แต่บรษัิทจัดการจะกาํหนดเป็นอย่าง
อ ืน่ โดยจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซตข์องบริษัท
จัดการ 
.... 

  

ทีบ่ริษัทจัดการกาํหนดเพือ่ประกอบการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนแลว้นําไปยืน่ต่อ
บริษัทจัดการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุนซึง่จะสง่มอบ
หลักฐานการรับคําสั่งสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไวเ้ป็น
หลักฐาน  
 
(2) กรณสีับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การออมเขา้บรษัิทจัดการ  
บริษัทจัดการอาจเปิดใหผู้ส้นใจสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้บรษัิทจัดการได ้
โดยสามารถขอรับหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน คู่มอืการลงทุน เอกสาร
การเปิดบัญชกีองทุน  ใบคําสั่งซ ือ้เพือ่การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจัดการ
หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวันและเวลาทําการ โดย
กรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่างๆ ในใบคําสัง่ซ ือ้เพือ่การสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุน  
สําหรับผูล้งทุนทียั่งไม่เคยมบัีญชกีองทุน จะตอ้งเปิดบัญชกีองทุนโดยกรอก
รายละเอยีดและขอ้ความตา่ง ๆ  ในคําขอเปิดบัญชกีองทุนพรอ้มแนบเอกสาร
หลักฐานในการขอเปิดบัญชกีองทุนหรือปฏบัิตติามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และ
วธิกีารเปิดบัญชกีองทุนตามทีบ่ริษัทจัดการกําหนด  
 
8.2.1.3 การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างชนดิหน่วยลงทุนภายใตก้องทุน
เดยีวกัน  
บริษัทจัดการอาจเปิดใหม้กีารสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างชนดิหน่วยลงทุน
ภายใตก้องทุนเดยีวกนัได ้ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารตามทีบ่รษัิท
จัดการและกฎหมายทีเ่ก ีย่วขอ้งกาํหนด  
ทัง้น ี ้การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของชนดิเพือ่การออมไปยังชนดิรับซือ้คนื
อัตโนมัตแิละหรือชนดิสะสมมูลคา่ไมถ่อืเป็นการโอนยา้ยการลงทุนตามกฎหมาย 
ดังนัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเสยีสทิธปิระโยชนท์างภาษหีากการลงทุนไมเ่ป็นไป
ตามเงือ่นไขทีก่ฎหมายภาษอีากรกําหนด  
 
8.2.1.4 การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออมในกรณทีีเ่กดิเหตุการณต์าม
หวัขอ้ "การเลกิโครงการจัดการกองทุนรวม"  
การดําเนนิการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนในกรณดีังกล่าวบริษัทจัดการถอืว่าผูถ้อื
หน่วยลงทุนมอบหมายใหบ้ริษัทจัดการเป็นผูต้ัดสนิใจเลอืกกองทุนปลายทาง 
ทัง้น ี ้บริษัทจัดการจะดําเนนิการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนไป
ยังกองทุนรวมเพือ่การออมอ ืน่ภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการตามเงือ่นไขที่
กําหนดในหวัขอ้ "การเลกิโครงการจัดการกองทุนรวม" หากไม่สามารถสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพือ่การออมอ ืน่ภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการ
ได ้บริษัทจัดการจะดาํเนนิการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยัง
กองทุนรวมเพือ่การออมอ ืน่ภายใตห้ลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขการลงทุนทีก่ฎหมาย 
ก.ล.ต. กฎหมายภาษีอากร และกฎหมายทีเ่ก ีย่วขอ้งกาํหนด  
 
8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน  
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หวัขอ้ ขอ้มูลเดมิ ขอ้มูลใหม่ 
กรณสีับเปลีย่นหน่วยลงทุนออกจากกองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสั่ง
สับเปลีย่นหน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจัดการหรือผูส้นับสนนุการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วย
ลงทุนไดทุ้กวันทําการซือ้ขาย ตามระยะเวลาในการรับซือ้คนืหนว่ยลงทุน สําหรับ
การสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสท์ีบ่รษัิทจัดการไดรั้บหลัง
ระยะเวลาในการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของวันทําการซือ้ขายใด บริษัทจัดการจะ
ไม่ทํารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคาํสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้  
 
กรณสีับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้กองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสั่งสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนทีบ่ริษัทจัดการหรอืผูส้นับสนนุการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนได ้
ทุกวันทําการซือ้ขาย ตามระยะเวลาในการขายหน่วยลงทุน สําหรับการสัง่
สับเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสท์ีบ่ริษัทจัดการไดรั้บหลังระยะเวลา
ขายหน่วยลงทุนของวันทําการซือ้ขายใด บริษัทจัดการจะทํารายการสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนตามคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนในวันทําการซือ้ขายถดัไป โดย
บริษัทจัดการจะถอืว่าวันทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บคําสั่งสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนและได ้
ทํารายการแลว้ เป็นวันทีค่ําสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้กองทุนมผีลสมบูรณ ์ 
 
ทัง้น ี ้บริษัทจัดการจะชําระเงนิคา่เงนิขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางให ้
กองทุนปลายทางภายในระยะเวลาทีก่าํหนดในขอ้ การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 
อย่างไรก็ตาม ในกรณทีีวั่นชําระเงนิค่าเงนิขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนตน้
ทางตรงกับวันหยุดทําการซือ้ขายของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะทํา
รายการซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในวันทําการซือ้ขายถดัไป ซึง่อาจ
เกนิระยะเวลาทีก่าํหนดได ้ 
 
เวน้แต่เป็นการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพือ่การออม บริษัท
จัดการจะชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนสาํหรับการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนในกรณี
ดังกล่าวใหแ้ก่กองทุนรวมเพือ่การออมทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะซือ้หน่วย
ลงทุนหรือบริษัทจัดการทีรั่บผดิชอบดาํเนนิการดงักล่าวตามทีร่ะบุไวใ้นคําขอ
สับเปลีย่นหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันทีบ่ริษัทจัดการหรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนไดรั้บคาํสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนที่
สมบูรณแ์ลว้ดังกล่าว  

.... 
13. เงือ่นไขและขอ้จํากดัในการ
จัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน 

เงือ่นไขและขอ้จํากัดการจัดสรรหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการจัดสรรหน่วยลงทุน ในกรณทีีบุ่คคลใด
หรือกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึง่ในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตาม
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑเ์ก ีย่วกบัขอ้จํากัด
การถอืหนว่ยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ หรือใน
กรณทีีบ่ริษัทจัดการไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าการจัดสรรในกรณดีังกล่าวม ี
ผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน หรือต่อ

เงือ่นไขและขอ้จํากัดการจัดสรรหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการจัดสรรหน่วยลงทุน ในกรณทีีบุ่คคลใดหรือกลุ่ม
บุคคลเดยีวกันใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แตเ่ขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑเ์ก ีย่วกับขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หนา้ทีข่องบริษัทจัดการ หรือในกรณทีีบ่รษัิทจัดการไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าการ
จัดสรรในกรณดีงักล่าวมผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือตอ่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน หรอืต่อชือ่เสยีง หรือต่อความรับผดิชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ
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ชือ่เสยีง หรือต่อความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการโดยไม่
จําเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ั่งซ ือ้หน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้  
ขอ้จํากัดการโอนหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุนขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธ
การลงทะเบยีนโอนหน่วยลงทุนไมว่่าทอดใดๆ หากการโอนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวหรือจัดสรรหน่วยลงทุน จะทําใหก้ารถอืหน่วยลงทุนของบุคลใด
หรือกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุน เวน้แต่เขา้
ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที ่ทน. 46/2556 เรื่อง 
หลักเกณฑเ์ก ีย่วกบัขอ้จํากัดการถอืหนว่ยลงทุนในกองทุนรวมและ
หนา้ทีข่องบริษัทจัดการ หรือบริษัทจัดการไมส่ามารถปฏบัิตหินา้ทีท่ ี่
เก ีย่วขอ้งกับกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิและ 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ทัง้น ี ้
ขอ้กําหนดเก ีย่วกับ FATCA เป็นไปตามทีก่าํหนดไวภ้ายใตห้วัขอ้ 20 
ของโครงการจัดการกองทุนรวม เรื่อง "ขอ้กําหนดเก ีย่วกบั FATCA และ
กฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดยีวกนั" 

โดยไม่จําเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ั่งซ ือ้หน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้  
ขอ้จํากัดการโอนหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุนขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธการ
ลงทะเบยีนโอนหน่วยลงทุนไมว่่าทอดใดๆ หากการโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวหรอื
จัดสรรหน่วยลงทุน จะทําใหก้ารถอืหน่วยลงทุนของบุคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดยีวกันใดเกนิขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุน เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑเ์ก ีย่วกับขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหนา้ทีข่องบริษัทจัดการ หรือบริษัทจัดการไมส่ามารถปฏบัิต ิ
หนา้ทีท่ ีเ่ก ีย่วขอ้งกับกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิและ 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ทัง้น ี ้ขอ้กําหนดเก ีย่วกบั 
FATCA เป็นไปตามทีก่ําหนดไวภ้ายใตห้วัขอ้ 20 ของโครงการจัดการกองทุนรวม 
เรื่อง "ขอ้กําหนดเก ีย่วกับ FATCA และกฎหมายภาษตี่างประเทศในลักษณะ
เดยีวกัน" 

ทัง้น ี ้ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออมจะไมส่ามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุน
ไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได ้

14.1. นโยบายการจ่ายเงนิปัน
ผล 

ชือ่ย่อ: K-GINCOME-A(A) ไมจ่่าย 
ชือ่ย่อ: K-GINCOME-A(R) ไม่จ่าย  

ชือ่ย่อ: K-GINCOME-A(A) ไมจ่่าย 
ชือ่ย่อ: K-GINCOME-A(R) ไม่จ่าย  
ชือ่ย่อ: K-GINCOME-SSF จ่าย 

14.2 หลักเกณฑก์ารจ่ายเงนิปัน
ผล 

 ไม่ม ี โครงการมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไมเ่กนิปีละ 4 ครั้ง ใน
กรณทีีก่องทุนมกีาํไรสะสมและจะไมทํ่าใหเ้กดิผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลา
บัญชทีีม่กีารจ่ายเงนิปันผลนัน้ โดยในการจ่ายเงนิปันผลในแต่ละครัง้จะพจิารณา
จ่ายเงนิปันผลตามหลักเกณฑอ์ย่างใดอย่างหนึง่ดังต่อไปนี ้ 
1. จ่ายจากเงนิปันผลหรือดอกเบีย้รับทีไ่ดรั้บจากทรัพย์สนิของกองทุน  
2. จ่ายในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 30 ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสทุธใินรอบ
นะยะเวลาบัญชทีีจ่่ายเงนิปันผลนัน้แลว้แต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า  
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจสงวนสทิธใินการทีจ่ะไม่จ่ายเงนิปันผล ในกรณทีี่
เงนิปันผลต่อหน่วยทีค่ํานวณไดต้ํา่กว่า 0.25 บาท  
  

14.3. กําหนดเวลา วธิกีาร และ
ขอ้จํากัดในการจ่ายเงนิปันผลแก่
ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ไม่ม ี บริษัทจัดการจะจ่ายเงนิปันผลตามทีก่ําหนดไวใ้นหวัขอ้ "นโยบายการจ่ายเงนิปัน
ผล" ทัง้น ี ้ไมว่่าบริษัทจัดการจะพจิารณาจ่ายหรือไมจ่่ายเงนิปันผลของรอบ
ระยะเวลาบัญชหีรือวันส ิน้งวดอ ืน่ใดนัน้ๆ บริษัทจัดการจะดําเนนิการ ดังน ี ้ 
1. บริษัทจัดการจะปิดสมุดทะเบยีนพักการโอนหน่วยลงทุนในวันส ิน้รอบ
ระยะเวลาบัญชหีรือวันส ิน้งวดอ ืน่ใดทีจ่ะจ่ายเงนิปันผล ในกรณทีีวั่นส ิน้รอบ
ระยะเวลาบัญชหีรือวันส ิน้งวดอ ืน่ใดตรงกับวันหยุดทําการซือ้ขายของกองทุน 
บริษัทจัดการจะปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนหน่วยลงทุนในวันทําการซือ้ขาย
ถัดไป  
2. บริษัทจัดการจะคํานวณการเพิม่ข ึน้ในสนิทรัพย์สทุธจิากการดําเนนิงานต่อ
หน่วย และเงนิปันผลต่อหน่วย โดยถอืจํานวนหน่วยลงทุนตามทะเบยีนกองทุน
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ของนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของ วันปิดสมุดทะเบยีนพักการ
โอนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ ์โดยบรษัิทจัดการจะจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีม่ชี ือ่ปรากฏอยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วันเวลาดังกล่าวเท่านัน้  
3. บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงนิปันผล วันปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทุนเพือ่การจ่ายเงนิปันผล และอตัราเงนิปันผลโดยไมชั่กชา้ โดยบริษัทจัดการ
จะปฏบัิตดิังต่อไปนี ้ 
3.1 ประกาศทางเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ  
3.2 ส่งหนังสอืแจง้ใหผู้ดู้แลผลประโยชน ์และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชี ือ่อยู่ใน
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมถงึผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนดิไมร่ะบุชือ่
ผูถ้อืเม ือ่ไดรั้บการรอ้งขอ  
4. บริษัทจัดการจะจ่ายเงนิปันผลตามวธิกีารรับเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรือเงนิ
อ ืน่ใดทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้ะบุไวใ้นใบคาํขอเปิดบัญชกีองทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีม่ชี ือ่อยู่ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนในวันปิดสมดุทะเบยีนพักการ
โอนหน่วยลงทุนภายใน 20 วันทําการนับจากวันปิดสมุดทะเบยีนพักการโอน
หน่วยลงทุน  
 ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่ใชส้ทิธขิอรับเงนิปันผลจํานวนใดภายในอายุความ
ใชส้ทิธเิรียกรอ้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์บริษัทจัดการจะไม่นาํเงนิ
ปันผลจํานวนดังกล่าวไปใชเ้พือ่การอ ืน่ใดนอกจากเพือ่ประโยชนข์องกองทุนรวม
นัน้  
 
 ขอ้จํากัดในการจ่ายเงนิปันผล  
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมจ่่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในส่วนที่
เกนิขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทุน เวน้แต่เป็นกรณทีีไ่ดรั้บยกเวน้ ทัง้น ี ้ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑเ์ก ีย่วกบัขอ้จํากัดการถอืหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ  
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชแีละแยกเงนิทีไ่ม่อาจจ่ายเป็นเงนิปัน
ผลออกจากบัญชแีละทรัพยส์นิของกองทุนรวม และไมน่ําเงนิดงักล่าวมารวม
คํานวณเป็นมูลค่าทรัพยส์นิของกองทุนรวม และจะส่งเงนิดังกล่าวใหเ้ป็นรายได ้
ของแผ่นดนิ 

15.1 ค่าธรรมเนยีมรวม  ไม่ม ี ชือ่ย่อ : K-GINCOME-SSF 
ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 4.0125 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

15.2.1 ค่าธรรมเนยีมการจัดการ
รายปี 

 ไม่ม ี ชือ่ย่อ : K-GINCOME-SSF 
ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.2100 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สนิทัง้หมดของกองทุน หกั
มูลค่าหนีส้นิทัง้หมด เวน้แต่ค่าธรรมเนยีมการจัดการ ค่าธรรมเนยีมผูดู้แล
ผลประโยชน ์และค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน 

15.2.2 ค่าธรรมเนยีมผูดู้แล
ผลประโยชนร์ายปี 

 ไม่ม ี ชือ่ย่อ : K-GINCOME-SSF 
ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.2675 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สนิทัง้หมดของกองทุน หกั
มูลค่าหนีส้นิทัง้หมด เวน้แต่ค่าธรรมเนยีมการจัดการ ค่าธรรมเนยีมผูดู้แล
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ผลประโยชน ์และค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน ทัง้น ี ้ค่าธรรมเนยีมผูดู้แล
ผลประโยชนด์ังกล่าวไดร้วมค่าธรรมเนยีมการรับฝากทรัพย์สนิในต่างประเทศแลว้ 

15.2.3 ค่าธรรมเนยีมนาย
ทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี 

 ไม่ม ี ชือ่ย่อ : K-GINCOME-SSF 
ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.3210 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สนิทัง้หมดของกองทุน หกั
มูลค่าหนีส้นิทัง้หมด เวน้แต่ค่าธรรมเนยีมการจัดการ ค่าธรรมเนยีมผูดู้แล
ผลประโยชน ์และค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน 

15.3.1 ค่าธรรมเนยีมการขาย
หน่วยลงทุน(Front-end Fee) 

  ไม่ม ี ชือ่ย่อ: K-GINCOME-SSF 
ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.00 ของมูลคา่หน่วยลงทุน  

15.3.2 ค่าธรรมเนยีมการรับซือ้
คนืหน่วยลงทุน(Back-end Fee) 

 ไม่ม ี ชือ่ย่อ: K-GINCOME-SSF 
ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 3.00 ของมูลคา่หน่วยลงทุน 

15.3.3.1 ค่าธรรมเนยีมการ
สับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ 
(SWITCHING IN)  
(รายละเอยีดเพิม่เตมิ) 

บริษัทจัดการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนใน
อัตราเท่ากับค่าธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง
หรือชนดิหน่วยลงทุนตน้ทาง หรือค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนปลายทางหรือชนดิหน่วยลงทุนปลายทางแลว้แตอ่ัตราใดจะสูง
กว่า  
ทัง้น ี ้บริษัทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะลดหย่อน หรือยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็
ค่าธรรมเนยีมดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะประกาศใหท้ราบโดยท่ัวกัน
และปิดประกาศไวท้ีส่าํนักงานของบริษัทจัดการ  
ในกรณทีีบ่ริษัทจัดการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะยกเวน้ค่าธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของ
กองทุนตน้ทางหรือชนดิหนว่ยลงทุนตน้ทาง และยกเวน้ค่าธรรมเนยีม
การขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางหรือชนดิหน่วยลงทุน
ปลายทาง  
  

ชนดิสะสมมูลคา่และชนดิรับซือ้คนือตัโนมตั ิ 
บริษัทจัดการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนในอัตราเท่ากับ
ค่าธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางหรือชนดิหน่วยลงทุน
ตน้ทาง หรือคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางหรือชนดิ
หน่วยลงทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใดจะสูงกว่า  
ทัง้น ี ้บริษัทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะลดหย่อน หรือยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีม
ดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะประกาศใหท้ราบโดยท่ัวกนัและปิดประกาศไวท้ี่
สํานักงานของบริษัทจัดการ  
ในกรณทีีบ่ริษัทจัดการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหนว่ยลงทุนของกองทุนตน้ทางหรือ
ชนดิหน่วยลงทุนตน้ทาง และยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนปลายทางหรือชนดิหน่วยลงทุนปลายทาง  
 
ชนดิเพือ่การออม: ค่าธรรมเนยีมเป็นไปตามคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุนใน
ขณะนัน้  
  

15.3.3.2 ค่าธรรมเนยีมการ
สับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก 
(SWITCHING OUT) 
(รายละเอยีดเพิม่เตมิ) 

บริษัทจัดการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนใน
อัตราเท่ากับค่าธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง
หรือชนดิหน่วยลงทุนตน้ทาง หรือค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนปลายทางหรือชนดิหน่วยลงทุนปลายทางแลว้แตอ่ัตราใดจะสูง
กว่า  
ทัง้น ี ้บริษัทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะลดหย่อน หรือยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็
ค่าธรรมเนยีมดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะประกาศใหท้ราบโดยท่ัวกัน
และปิดประกาศไวท้ีส่าํนักงานของบริษัทจัดการ  
ในกรณทีีบ่ริษัทจัดการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะยกเวน้ค่าธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของ
กองทุนตน้ทางหรือชนดิหนว่ยลงทุนตน้ทาง และยกเวน้ค่าธรรมเนยีม
การขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางหรือชนดิหน่วยลงทุน

ชนดิสะสมมูลคา่และชนดิรับซือ้คนือตัโนมตั ิ 
บริษัทจัดการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนในอัตราเท่ากับ
ค่าธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางหรือชนดิหน่วยลงทุน
ตน้ทาง หรือคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางหรือชนดิ
หน่วยลงทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า  
ทัง้น ี ้บริษัทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะลดหย่อน หรือยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีม
ดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะประกาศใหท้ราบโดยท่ัวกนัและปิดประกาศไวท้ี่
สํานักงานของบริษัทจัดการ  
ในกรณทีีบ่ริษัทจัดการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหนว่ยลงทุนของกองทุนตน้ทางหรือ
ชนดิหน่วยลงทุนตน้ทาง และยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนปลายทางหรือชนดิหน่วยลงทุนปลายทาง  
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ปลายทาง  
  

ชนดิเพือ่การออม:  
บริษัทจัดการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยวธิใีดวธิหีน ึง่
ดังต่อไปนี ้ 
1) กรณสีับเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนยีมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 1.50 (รวม
ภาษีมูลค่าเพิม่) ของมูลคา่หน่วยลงทุนของวันทําการล่าสดุก่อนวันทํารายการ
สับเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยบรษัิทจัดการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรอืรับซือ้คนื
หน่วยลงทุนจะเรียกเกบ็จากผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยตรงเม ือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนยืน่
คําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน  
กรณสีับเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงนิ บริษัทจัดการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนยีม
การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.50 (รวมภาษีมลูค่าเพิม่) ของ
จํานวนเงนิทีส่ับเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยบรษัิทจัดการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนืหน่วยลงทุนจะเรยีกเก็บจากผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยตรงเม ือ่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนยื่นคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน  
2) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนในอตัรารอ้ย
ละ 1.50 (รวมภาษีมูลค่าเพิม่) ของมูลคา่หน่วยลงทุนของวันทีทํ่ารายการ
สับเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยบรษัิทจัดการจะหกัค่าธรรมเนยีมดังกล่าวออกจาก
มูลค่าหน่วยลงทุนทีบ่ริษัทจัดการจะตอ้งจ่ายใหก้ับกองทุนปลายทาง  
สําหรับการทํารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์บริษัทจะเรยีก
เก็บค่าธรรมเนยีมตามวธิกีารใดวธิกีารหนึง่ขา้งตน้  
ในกรณทีีเ่ป็นการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพือ่การออมภายใต ้
การจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนดังกล่าว  
  

15.3.6. ค่าปรับกรณขีายคนื
หน่วยลงทุนกอ่นระยะเวลาถอื
ครองทีก่ําหนดในโครงการ (Exit 
Fee) 

ไม่ม ี ม ี 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
ชนดิสะสมมูลคา่และชนดิรับซือ้คนือตัโนมตั ิ
ไม่มคี่าปรับกรณขีายคนืหน่วยลงทุนกอ่นระยะเวลาถอืครองทีก่ําหนดในโครงการ 
 
ชนดิเพือ่การออม 
หน่วยลงทุนทีม่อีายุการถอืครองตํ่ากว่า 1 ปี อัตราไม่เกนิรอ้ยละ 1.50 ของมูลค่า
หน่วยลงทุน  
หน่วยลงทุนทีอ่ายุการถอืครองมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี อัตรารอ้ยละ 0.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน  
ทัง้น ี ้ในการนับอายุการถอืครองหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใชเ้กณฑ ์"เขา้ก่อน
ออกก่อน" (First In First Out) โดยการนับอายุการถอืครองหน่วยลงทุนจะเริม่
นับตัง้แต่วันทีบ่ริษัทจัดการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน
ไดรั้บเงนิค่าสั่งซ ือ้และไดทํ้ารายการขายหน่วยลงทุนนัน้ๆ แลว้  
อัตราค่าธรรมเนยีมดงักล่าวขา้งตน้ไดร้วมภาษมีูลค่าเพิม่แลว้ โดยบรษัิทจัดการจะ
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หกัค่าธรรมเนยีมดังกล่าวออกจากมลูค่าหน่วยลงทุนทีบ่ริษัทจะตอ้งจ่ายใหก้ับผู ้
ถอืหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะยกเวน้หรือลดหย่อนค่าปรับกรณขีายคนืหน่วยลงทุน
ก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่าํหนดในโครงการได ้โดยจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนทราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

16.2 เงือ่นไขพเิศษ (วธิกีาร
คํานวณ กําหนดเวลาในการ
คํานวณและการประกาศมลูค่า
ทรัพย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 
หลักเกณฑแ์ละวธิกีารดําเนนิการ
ในกรณทีีมู่ลคา่หน่วยลงทุนไม่
ถูกตอ้ง) 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิองกองทุนรวมตาม
หลักเกณฑ ์และวธิกีารทีส่ํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด  
(1.1) มูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม  
(1.2) มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิสะสมมลูค่า  
(1.3) มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิรับซือ้คนือัตโนมัต ิ 
เน ือ่งจากกองทุนมกีารแบ่งชนดิหน่วยลงทุน ดังนัน้ มูลค่าหน่วยลงทุน
แต่ละชนดิอาจมมีลูคา่ไมเ่ท่ากัน มูลคา่ทรัพยส์นิสุทธขิองแต่ละชนดิ
หน่วยลทุนรวมกันจะเท่ากับมลูค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุน ซึง่
ผลประโยชนท์ีเ่กดิข ึน้จากการลงทุนจะถอืเป็นประโยชนข์องกองทุนและ
จะถูกปันส่วนตามสัดสว่นมลูค่าทรัพยส์นิสทุธแิต่ละชนดิ  
….  
วธิคีํานวณมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทนุ  
กองทุนมกีารแบ่งชนดิหน่วยลงทุน ทําใหก้ารปันสว่นมลูค่าทรัพยส์นิ
สุทธติอ้งมกีารแบ่งการคํานวณมูลคา่ทรัพย์สนิสุทธติามแต่ละชนดิหน่วย
ลงทุน  
การคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนนัน้ จะคํานวณมลูค่า
ทรัพย์สนิสุทธโิดยรวมของกองทุน และปันส่วนใหก้ับหน่วยลงทุนแตล่ะ
ชนดิ โดยการเฉลีย่ตามสัดส่วนของมลูค่าทรัพยส์นิสทุธขิองวันกอ่นหนา้
ของหน่วยลงทุนแต่ละชนดิ  
กรณวัีนแรกของการคํานวณมลูค่าทรัพยส์นิสุทธจิะเฉลีย่โดยใชมู้ลคา่
หน่วยลงทุนทีข่ายไดทั้ง้หมดของแต่ละชนดิหน่วยลงทุน  
หลังจากนัน้ ปรับปรุงรายการทีเ่ก ีย่วขอ้งเฉพาะหน่วยลงทุนแตล่ะชนดิ 
(ไดแ้ก่ รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน เป็นตน้) 
และคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธหิลังหกัคา่ธรรมเนยีมและมลูค่าหน่วย
ลงทุนแต่ละชนดิหน่วยลงทุน  
ทัง้น ี ้มูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนดิทีค่ํานวณจะตอ้งม ี
มูลค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายใหเ้ป็นไปตามแต่
ละชนดิหน่วยลงทุน  

ตวัอย่างการคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ 
- ตามทีร่ะบุในโครงการ - 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิองกองทุนรวมตามหลักเกณฑ ์
และวธิกีารทีส่ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
(1.1) มูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม  
(1.2) มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิสะสมมลูค่า  
(1.3) มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิรับซือ้คนือัตโนมัต ิ 
(1.4) มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออม  
เน ือ่งจากกองทุนมกีารแบ่งชนดิหน่วยลงทุน ดังนัน้ มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนดิ
อาจมมีูลค่าไม่เท่ากนั มูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองแต่ละชนดิหน่วยลทุนรวมกันจะ
เท่ากับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุน ซึง่ผลประโยชนท์ีเ่กดิข ึน้จากการลงทุน
จะถอืเป็นประโยชนข์องกองทุนและจะถกูปันส่วนตามสดัส่วนมูลค่าทรัพย์สนิสทุธ ิ
แต่ละชนดิ  
….  
วธิคีํานวณมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทนุ  
กองทุนมกีารแบ่งชนดิหน่วยลงทุน ทําใหก้ารปันสว่นมลูค่าทรัพยส์นิสุทธติอ้งม ี
การแบ่งการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิสทุธติามแตล่ะชนดิหน่วยลงทุน  
การคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนนัน้ จะคํานวณมลูค่าทรัพยส์นิสุทธิ
โดยรวมของกองทุน และปันส่วนใหก้ับหน่วยลงทุนแตล่ะชนดิ โดยการเฉลีย่ตาม
สัดส่วนของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองวันกอ่นหนา้ของหน่วยลงทุนแตล่ะชนดิ  
กรณวัีนแรกของการคํานวณมลูค่าทรัพยส์นิสุทธจิะเฉลีย่โดยใชมู้ลคา่หน่วยลงทุน
ทีข่ายไดทั้ง้หมดของแต่ละชนดิหน่วยลงทุน  
หลังจากนัน้ ปรับปรุงรายการทีเ่ก ีย่วขอ้งเฉพาะหน่วยลงทุนแตล่ะชนดิ (ไดแ้ก ่
รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซือ้คนืหนว่ยลงทุน เป็นตน้) และคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สนิสทุธหิลังหกัค่าธรรมเนยีมและมลูค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนดิหน่วย
ลงทุน  
ทัง้น ี ้มูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนดิทีค่ํานวณจะตอ้งมมีลูคา่ไม่
ตํ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายใหเ้ป็นไปตามแตล่ะชนดิหน่วยลงทุน  
 
ตวัอย่างการคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ 
- ตามทีร่ะบุในโครงการ – 

20. ขอ้กําหนดอ ืน่ ๆ  ไม่ม ี เพิม่ 
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หวัขอ้ ขอ้มูลเดมิ ขอ้มูลใหม่ 
20.1 สทิธปิระโยชนด์า้นภาษีของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออม  
สทิธแิละหนา้ทีเ่ก ีย่วกบัภาษขีองผูล้งทุนในกองทุนรวมเพือ่การออมจะเป็นไปตาม
กฎกระทรวง กฎหมาย ประกาศอธบิดกีรมสรรพากร และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี 
หรือกฎหมายภาษีอากรอ ืน่ใดทีเ่ก ีย่วขอ้งทีจ่ะมขี ึน้ในอนาคต  
 
20.2 หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออม  
การลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การออมผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธไิดรั้บสทิธปิระโยชน์
ทางภาษีเม ือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดด้ําเนนิการตามเงือ่นไขทีก่ฎหมายภาษอีากร
กําหนดไวค้รบถว้นแลว้ ดังนัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจงึมหีนา้ทีด่งัต่อไปนี ้ 
20.2.1 ศกึษากฎหมายภาษีอากรทีเ่ก ีย่วขอ้ง และหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วย
ลงทุนใหชั้ดเจนก่อนตัดสนิใจลงทุน  
20.2.2 ตรวจสอบการลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การออมของตนเองใหเ้ป็นไปตาม
เงือ่นไขทีก่ําหนดในกฎหมายภาษอีากร  
20.2.3 แสดงขอ้มูลการลงทุนต่อกรมสรรพากร และดําเนนิการเสยีภาษใีนกรณทีี่
มกีารขายคนืหน่วยลงทุน หรอืมกีารลงทุนไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขในการไดรั้บสทิธ ิ
ประโยชนท์างภาษีทีก่าํหนดไวใ้นกฎหมายภาษอีากร  
 
20.3 การบันทกึบัญชเีงนิลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออม และการ
หกัเงนิลงทุนเม ือ่มกีารขายคนืหรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออม  
บริษัทจัดการจะบันทกึบัญชเีงนิลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละรายแยกรายการ
ตามวันทีล่งทุน และเม ือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหรอืสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก
จากกองทุน บริษัทจัดการจะคาํนวณตน้ทุนและผลประโยชนแ์ละหกัเงนิลงทุนแต่
ละรายการตามวธิกีาร "เขา้ก่อน ออกก่อน" (First In, First Out : FIFO) โดยจะ
เป็นไปตามหลักเกณฑท์ีส่มาคมบริษัทจัดการลงทุนกาํหนด  
 
ทัง้น ี ้วันทีล่งทุนหมายถงึวันทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน ลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การออม
แต่ละรายการและกรณทีีเ่ป็นกองทุนปลายทางซึง่รับโอนการลงทุนจากกองทุน
รวมเพือ่การออมอ ืน่ใหห้มายถงึวันทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การ
ออมทีรั่บโอนแต่ละรายการตามขอ้มูลทีไ่ดรั้บจากบรษัิทจัดการทีรั่บผดิชอบ
จัดการกองทุนตน้ทาง หากเป็นกรณทีีเ่ป็นกองทุนปลายทางซึง่รับโอนการลงทุน
จากกองทุนรวมอ ืน่ทีไ่ม่ใช่กองทุนรวมเพือ่การออมใหห้มายถงึวันทีบ่รษัิทจัดการ
ทํารายการขายหนว่ยลงทุนซึง่ไดรั้บการจัดสรรนัน้  
 
20.4 หนังสอืรับรองการซือ้และขายคนืหน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออม เพือ่ใชส้ทิธ ิ
ประโยชนด์า้นภาษขีองผูถ้อืหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการจะจัดทําหนังสอืรับรองการซือ้หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การ
ออม โดยมรีายการอย่างนอ้ยตามแบบทีส่มาคมประกาศกําหนดโดยไดรั้บความ
เหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสอืดังกล่าวใหก้ับผู ้
ถอืหน่วยลงทุนเม ือ่มรีายการซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุนในแต่ละปีภายในเดอืน
มนีาคมของปีถัดไป  
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หวัขอ้ ขอ้มูลเดมิ ขอ้มูลใหม่ 
 
20.5 หนังสอืรับรองการโอนหน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออม  
บริษัทจัดการจะจัดทําหนังสอืรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การ
ออมทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืเพือ่ไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพือ่การ
ออมอ ืน่โดยมรีายการอย่างนอ้ยตามแบบทีส่มาคมประกาศกําหนดโดยไดรั้บความ
เหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสอืดังกล่าวพรอ้ม
การชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้กก่องทุนรวมเพือ่การออมทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
ประสงคจ์ะซือ้หน่วยลงทุน หรือบรษัิทจัดการทีรั่บผดิชอบดาํเนนิการกองทุนรวม
เพือ่การออมดงักล่าวตามทีร่ะบุไวใ้นคําขอสับเปลีย่นหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทํา
การนับแต่วันทีบ่รษัิทจัดการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน
ไดรั้บคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนทีส่มบูรณแ์ลว้ เพือ่เป็นขอ้มลูในการจัดทํา
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนต่อเน ือ่ง และเพือ่ใหเ้ก็บไวเ้ป็นหลักฐานพรอ้มทีจ่ะให ้
เจา้พนักงานประเมนิของกรมสรรพากรตรวจสอบได ้ 
....  

1. บริษัทจัดการ 1. สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบของบรษัิทจัดการ 
….. 
1.2. หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของบริษัทจัดการ  
บริษัทจัดการมหีนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบดังน ี ้
..... 
(4) การขายและรับซือ้คนืหนว่ยลงทุนและงานทะเบยีนหน่วยลงทุน 
..... 
(ฎ) ขอความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชนใ์นกรณทีีจ่ะดาํเนนิการ
ตามขอ้ “การเลือ่นกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนคนืแกผู่ ้
ถอืหน่วยลงทุน” หรือขอ้ “การชําระคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทุนดว้ย
หลักทรัพย์หรือทรัพยส์นิอ ืน่แทนเงนิ” 
….. 

1. สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบของบรษัิทจัดการ 
….. 
1.2. หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของบริษัทจัดการ  
บริษัทจัดการมหีนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบดังน ี ้
..... 
(4) การขายและรับซือ้คนืหนว่ยลงทุนและงานทะเบยีนหน่วยลงทุน 
..... 
(ฎ) ขอความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชนใ์นกรณทีีจ่ะดาํเนนิการตามขอ้ “การ
เลือ่นกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” 
 ….. 

2. ผูดู้แลผลประโยชน ์ ..... 
2.2. หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูดู้แลผลประโยชน ์
(1) หนา้ทีโ่ดยท่ัวไป 
….. 
(ฐ) ใหค้วามเหน็ชอบในกรณทีีบ่ริษัทจัดการจะดําเนนิการตามหวัขอ้ 
"การเล ือ่นกาํหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน" หรือขอ้ "การชําระค่ารับซือ้คนืหน่วยลงทุนดว้ยหลักทรัพยห์รือ
ทรัพย์สนิอ ืน่แทนเงนิ" "การไมข่ายหรอืไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทุนตาม
คําสั่งซ ือ้หรือคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุน" หรือ "การรับชําระหนีด้ว้ย
ทรัพย์สนิอ ืน่"..... 

..... 
2.2. หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูดู้แลผลประโยชน ์
(1) หนา้ทีโ่ดยท่ัวไป 
….. 
(ฐ) ใหค้วามเหน็ชอบในกรณทีีบ่ริษัทจัดการจะดําเนนิการตามหวัขอ้ "การเล ือ่น
กําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน" หรือขอ้ "การ
ไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซ ือ้หรือคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุน" 
หรือ "การรับชําระหนีด้ว้ยทรัพยส์นิอ ืน่"  
..... 

13.1 สทิธใินการขายคนืหน่วย
ลงทุน 

บริษัทจัดการมขีอ้ผูกพันทีจ่ะตอ้งรับซือ้คนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วย
ลงทุน เม ือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนนําหน่วยลงทุนมาขายคนืแกบ่รษัิทจัดการ 
หรือผ่านผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถนาํ

บริษัทจัดการมขีอ้ผูกพันทีจ่ะตอ้งรับซือ้คนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุน เม ือ่
ผูถ้อืหน่วยลงทุนนําหน่วยลงทุนมาขายคนืแก่บริษัทจัดการ หรือผ่านผูส้นบัสนุน
การขายหรอืรับซือ้คนื ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถนาํหนว่ยลงทุนมาขายคนืไดทุ้ก
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หน่วยลงทุนมาขายคนืไดทุ้กวันทําการรับซือ้คนืตามราคารับซือ้คนื
หน่วยลงทุนซึง่คํานวณตามหวัขอ้ "วธิกีารคํานวณ กําหนดเวลาในการ
คํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลคา่หน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน" และไดรั้บการรับรอง
โดยผูดู้แลผลประโยชนแ์ลว้ ยกเวน้ กรณทีีบ่รษัิทจัดการดําเนนิการ
ตามทีก่ําหนดไวใ้นหวัขอ้ "การเล ือ่นกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนื
หน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน" หรือ "การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คนื
หน่วยลงทุนตามคําสั่งซ ือ้หรอืคาํสั่งขายคนืหน่วยลงทุน"  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไดรั้บชําระค่ารับซือ้คนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย ์
หรือทรัพย์สนิอ ืน่แทนเงนิได ้ในกรณทีีก่องทุนไม่สามารถชําระเงนิคา่รับ
ซือ้คนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามทีก่าํหนดไวภ้ายใต ้
หวัขอ้ "การชําระค่ารับซือ้คนืหน่วยลงทุนดว้ยหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิ
อ ืน่แทนเงนิ" 

วันทําการรับซือ้คนืตามราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนซึง่คาํนวณตามหวัขอ้ "วธิกีาร
คํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน" และไดรั้บการ
รับรองโดยผูดู้แลผลประโยชนแ์ลว้ ยกเวน้ กรณทีีบ่รษัิทจัดการดําเนนิการตามที่
กําหนดไวใ้นหวัขอ้ "การเล ือ่นกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนคนืแกผู่ ้
ถอืหน่วยลงทุน" หรือ "การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซ ือ้หรือ
คําสั่งขายคนืหน่วยลงทุน"  
อย่างไรก็ตาม การขายคนืหน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออมเพือ่ใหไ้ดรั้บสทิธ ิ
ประโยชนท์างภาษีนัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนมภีาระผูกพันทีจ่ะตอ้งปฏบัิตติามเงือ่นไข
และวธิกีารทีก่ําหนดไวใ้นกฎหมายภาษีอากร ในกรณทีีก่ารขายคนืหน่วยลงทุน
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ําหนดไวใ้นกฎหมายภาษอีากร ผู ้
ถอืหน่วยลงทุนมหีนา้ทีต่อ้งเสยีภาษเีพิม่เตมิตามทีก่ําหนดไวใ้นกฎหมายภาษี
อากรดว้ย  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไดรั้บชําระค่ารับซือ้คนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย ์หรือ
ทรัพย์สนิอ ืน่แทนเงนิได ้ในกรณทีีก่องทุนไม่สามารถชําระเงนิค่ารับซือ้คนืหน่วย
ลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามทีก่าํหนดไวภ้ายใตห้วัขอ้ "การชําระคา่รับซือ้
คนืหน่วยลงทุนดว้ยหลักทรัพยห์รือทรัพย์สนิอ ืน่แทนเงนิ"  
  

13.2 สทิธใินการรับเงนิปันผล  ไม่ม ี ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออมมสีทิธทิีจ่ะไดรั้บการจัดสรรกาํไรในรูปของเงนิ
ปันผลจากกองทุนตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้ "การกําหนดเวลา 
และวธิกีารจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน"  
การจํากัดสทิธรัิบเงนิปันผล  
(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดทีถ่อืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จํากัดการถอื
หน่วยลงทุน จะถูกจํากัดสทิธรัิบเงนิปันผลในส่วนทีถ่อืเกนินัน้ เวน้แต่ในกรณี
ดังต่อไปนี ้ 
1. การเกนิสัดส่วนการถอืหน่วยลงทุนมไิดเ้กดิจากการไดห้น่วยลงทุนมาเพิม่เตมิ  
2. การเกนิสัดส่วนการถอืหน่วยลงทุนเป็นกรณขีอ้ยกเวน้ขอ้จํากดัการถอืหน่วย
ลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑเ์ก ีย่วกบัขอ้จํากดัการ
ถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ  
(ข) บริษัทจัดการจะยกเงนิปันผลส่วนทีถ่กูจํากัดสทิธติาม (ก) ใหเ้ป็นรายไดข้อง
แผ่นดนิ  
(ค) ในระหว่างการดําเนนิการเพือ่ยกเงนิปันผลใหเ้ป็นรายไดข้องแผ่นดนิ บริษัท
จัดการจะจัดทําบัญชแีละแยกเงนิปันผลสว่นดังกล่าวออกจากทรัพยส์นิอ ืน่ของ
กองทุนรวม โดยไมน่ํามารวมคาํนวณเป็นมูลคา่ทรัพย์สนิของกองทุนรวม  
  

13.3 สทิธใินการโอนหน่วย
ลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดต้ามเงือ่นไขทีบ่รษัิท
กําหนด 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดต้ามเงือ่นไขทีบ่รษัิทกาํหนด  
13.3.1 การโอนใหบ้ดิา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถ้อืหน่วยลงทุน  
13.3.2 การโอนทางมรดก  
13.3.3 การโอนตามคําสัง่ศาล  
13.3.4 การโอนอันเน ือ่งมาจากการบังคับจํานาํหน่วยลงทุน  
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วธิกีารขอโอนหน่วยลงทุน  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายื่นคําขอโอน
หน่วยลงทุนดว้ยตนเองทีน่ายทะเบยีนพรอ้มเอกสารหลักฐานแสดงเหตุ
ในการโอน  
สําหรับการโอนหน่วยลงทุนทีเ่ป็นการโอนทางมรดก ผูรั้บโอนหน่วย
ลงทุนจะตอ้งมาตดิต่อ นายทะเบยีนดว้ยตนเองพรอ้มแสดงเอกสาร
หลักฐานการรับโอนตามกฎหมาย  
ผูรั้บโอนหน่วยลงทุนจะมสีทิธใินฐานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน
ก็ต่อเม ือ่นายทะเบยีนไดบั้นทกึชือ่ผูรั้บโอนหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทุนแลว้ ซ ึง่นายทะเบยีนจะทําการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อน
ไปยังผูรั้บโอนภายใน 30 วันนับแต่วันรับคําขอโอนหน่วยลงทุน ทัง้น ี ้
ผูรั้บโอนมหีนา้ทีจ่ะตอ้งมารับสมุดบัญชแีสดงสทิธติามกาํหนดเวลาที่
นายทะเบยีนนัดหมาย  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนําหนว่ยลงทุนไปจํานําไดต้าม
กฎหมาย แต่ทัง้น ีน้ายทะเบยีนจะรับจดทะเบยีนการจํานําใหแ้ก่ผูรั้บ
จํานําทีเ่ป็นสถาบันการเงนิเท่านัน้ 

  

13.3.5 การโอนในกรณพีเิศษอ ืน่ๆ ซ ึง่บริษัทจัดการเหน็สมควรอนุมตัใิหโ้อนได ้
เช่น กรณกีารแกไ้ขหนังสอืสมดุบัญชแีสดงสทิธทิีเ่กดิข ึน้โดยผดิพลาดจากระบบ
การซือ้ขาย เป็นตน้  
นายทะเบยีนจะไมรั่บจดทะเบยีนการโอนหน่วยลงทุนนอกเหนอืจากกรณทีีร่ะบุ
ขา้งตน้ อย่างไรกต็าม บริษัทจัดการอาจเปิดใหม้กีารโอนนอกเหนอืจากกรณี
ขา้งตน้ ซ ึง่เป็นไปตามดุลยพนิจิของบริษัทจัดการ  
วธิกีารขอโอนหน่วยลงทุน  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายื่นคําขอโอนหน่วย
ลงทุนดว้ยตนเองทีน่ายทะเบยีนพรอ้มเอกสารหลักฐานแสดงเหตุในการโอนตาม
ขอ้ 13.3.1 สําหรับการโอนหน่วยลงทุนตามขอ้ 13.3.2 ขอ้ 13.3.3 หรือขอ้ 
13.3.4 ผูรั้บโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมาตดิตอ่ นายทะเบยีนดว้ยตนเองพรอ้มแสดง
เอกสารหลักฐานการรับโอนตามกฎหมาย  
ผูรั้บโอนหน่วยลงทุนจะมสีทิธใินฐานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนกต็่อเม ือ่
นายทะเบยีนไดบั้นทกึชือ่ผูรั้บโอนหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
ซ ึง่นายทะเบยีนจะทําการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยังผูรั้บโอนภายใน 30 วัน
นับแต่วันรับคําขอโอนหน่วยลงทุน ทัง้น ี ้ผูรั้บโอนมหีนา้ทีจ่ะตอ้งมารับสมุดบัญชี
แสดงสทิธติามกําหนดเวลาทีน่ายทะเบยีนนัดหมาย  
อย่างไรก็ตาม ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออม จะไม่สามารถนาํหน่วยลงทุน
ของกองทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกนัได ้ 
 

13.4. ขอ้จํากัดการโอนหน่วย
ลงทุน : 

บริษัทจัดการหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุนขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธ
การลงทะเบยีนโอนหน่วยลงทุนไมว่่าทอดใดๆ ในกรณตี่อไปนี ้ 
1. หากการโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวจะทําใหก้ารถอืหน่วยลงทุนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเกนิขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุนเวน้
แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที ่ทน. 
46/2556 เรื่อง หลักเกณฑเ์ก ีย่วกับขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ  
 
2. การโอนหน่วยลงทุนส่งผลใหบ้ริษัทจัดการไม่สามารถปฏบัิตหินา้ทีท่ ี่
เก ีย่วขอ้งกับกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิและ 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ทัง้น ี ้
ขอ้กําหนดเก ีย่วกับ FATCA เป็นไปตามทีก่าํหนดไวใ้นภายใตห้วัขอ้ 20 
ของโครงการจัดการกองทุนรวม เรื่อง "ขอ้กําหนดเก ีย่วกบั FATCA และ
กฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดยีวกนั" 
 

บริษัทจัดการหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุนขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธการ
ลงทะเบยีนโอนหน่วยลงทุนไมว่่าทอดใดๆ ในกรณตี่อไปนี ้ 
1. หากการโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวจะทําใหก้ารถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุนเวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้
ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ที ่ทน. 46/2556 เรื่อง หลักเกณฑ ์
เก ีย่วกับขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ  
 
2. การโอนหน่วยลงทุนส่งผลใหบ้ริษัทจัดการไม่สามารถปฏบัิตหินา้ทีท่ ีเ่ก ีย่วขอ้ง
กับกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิและ Foreign Account 
Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ทัง้น ี ้ขอ้กําหนดเก ีย่วกับ FATCA เป็นไป
ตามทีก่ําหนดไวใ้นภายใตห้วัขอ้ 20 ของโครงการจัดการกองทุนรวม เรื่อง 
"ขอ้กําหนดเก ีย่วกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดยีวกัน" 
 
3. ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออม จะไมส่ามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุน
ไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได ้

13.7 สทิธปิระโยชนอ์ ืน่ ๆ  สทิธใินการจํานําหน่วยลงทุน  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนําหนว่ยลงทุนไปจํานําไดต้าม
กฎหมาย ทัง้น ี ้นายทะเบยีนจะรับจดทะเบยีนการจํานําใหแ้ก่ผูรั้บจํานาํที่
เป็นสถาบันการเงนิเท่านัน้ 

สทิธใินการจํานําหน่วยลงทุน  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิสะสมมลูค่าและชนดิรับซือ้คนือัตโนมัตขิองกองทุนสามารถ
นําหน่วยลงทุนไปจํานําไดต้ามกฎหมาย ทัง้น ี ้นายทะเบยีนจะรับจดทะเบยีนการ
จํานําใหแ้ก่ผูรั้บจํานําทีเ่ป็นสถาบันการเงนิเท่านัน้  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออม จะไมส่ามารถนาํหน่วยลงทุนของกองทุนไป
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หวัขอ้ ขอ้มูลเดมิ ขอ้มูลใหม่ 
จําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกนัได ้ 
  

14.2 เงือ่นไขในการออกเอกสาร
แสดงสทิธใินหน่วยลงทุนและ
ระยะเวลาการสง่มอบ 

....  
สําหรับผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ปิดบัญชขีองกองทุนนี ้ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต่ไม่เกนิ 4 คนถอืหน่วยลงทุนร่วมกนั บริษัท
จัดการจะจดแจง้ชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเหล่านัน้เป็นผูถ้อืหน่วยลงทุน
ร่วมกันในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและจะตอ้งลงลายมอืชือ่ร่วมกนัใน
สมุดบัญชแีสดงสทิธ ิเพือ่สั่งซ ือ้หรือขายคนืหน่วยลงทุน และมฐีานะเป็น
ผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เป็นผูไ้ดรั้บเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน  
อนึง่ ในกรณทีีเ่ป็นการซือ้หน่วยลงทุน จํานวนเงนิทีป่รากฏในสมดุบัญชี
แสดงสทิธใินหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงนิทีผู่ล้งทุนชําระเป็นค่าซ ือ้หน่วย
ลงทุนตามคําสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนเท่านัน้ มใิช่หลักฐานแสดงสทิธกิาร
ไดรั้บจัดสรรหน่วยลงทุน ทัง้น ี ้ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งนําสมุดบัญชี
แสดงสทิธใินหน่วยลงทุนไปปรับรายการอกีครัง้เพือ่แสดงจํานวนหน่วย
ลงทุนทีไ่ดรั้บจัดสรร 

...  
สําหรับผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิสะสมมูลค่าและชนดิรับซือ้คนือตัโนมตัทิีเ่ปิดบัญชี
ของกองทุนนี ้ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตัง้แต ่2 คนขึน้ไปแต่ไม่เกนิ 4 คนถอื
หน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจง้ชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเหล่านัน้เป็นผูถ้อื
หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและจะตอ้งลงลายมอืชือ่ร่วมกนั
ในสมุดบัญชแีสดงสทิธ ิเพือ่สั่งซ ือ้หรือขายคนืหน่วยลงทุน และมฐีานะเป็นผูถ้อื
หน่วยลงทุน รวมทัง้เป็นผูไ้ดรั้บเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน  
อนึง่ ในกรณทีีเ่ป็นการซือ้หน่วยลงทุน จํานวนเงนิทีป่รากฏในสมดุบัญชแีสดง
สทิธใินหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงนิทีผู่ล้งทุนชําระเป็นค่าซ ือ้หน่วยลงทุนตาม
คําสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนเท่านัน้ มใิช่หลักฐานแสดงสทิธกิารไดรั้บจัดสรรหน่วย
ลงทุน ทัง้น ี ้ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งนําสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนไป
ปรับรายการอกีครั้งเพือ่แสดงจํานวนหน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บจัดสรร 

15. กําหนดเวลา วธิกีาร และ
ขอ้จํากัดในการจ่ายเงนิปันผลแก่
ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 ไม่ม ี บริษัทจัดการจะจ่ายเงนิปันผลตามทีก่ําหนดไวใ้นหวัขอ้ "นโยบายการจ่ายเงนิปัน
ผล" ทัง้น ี ้ไม่ว่าบริษัทจัดการจะพจิารณาจ่ายหรือไมจ่่ายเงนิปันผลของรอบ
ระยะเวลาบัญชหีรือวันส ิน้งวดอ ืน่ใดนัน้ๆ บริษัทจัดการจะดําเนนิการ ดังน ี ้ 
1. บริษัทจัดการจะปิดสมุดทะเบยีนพักการโอนหน่วยลงทุนในวันส ิน้รอบ
ระยะเวลาบัญชหีรือวันส ิน้งวดอ ืน่ใดทีจ่ะจ่ายเงนิปันผล ในกรณทีีวั่นส ิน้รอบ
ระยะเวลาบัญชหีรือวันส ิน้งวดอ ืน่ใดตรงกับวันหยุดทําการของกองทุนหรอืบรษัิท
จัดการ บริษัทจัดการจะปิดสมุดทะเบยีนพักการโอนหน่วยลงทุนในวันทําการ
ถัดไป  
2. บริษัทจัดการจะคํานวณการเพิม่ข ึน้ในสนิทรัพย์สทุธจิากการดําเนนิงานต่อ
หน่วย และเงนิปันผลต่อหน่วย โดยถอืจํานวนหน่วยลงทุนตามทะเบยีนกองทุน
ของนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของ วันปิดสมุดทะเบยีนพักการ
โอนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ ์โดยบรษัิทจัดการจะจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีม่ชี ือ่ปรากฏอยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วันเวลาดังกล่าวเท่านัน้  
3. บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงนิปันผล วันปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทุนเพือ่การจ่ายเงนิปันผล และอตัราเงนิปันผลโดยไมชั่กชา้ โดยบริษัทจัดการ
จะปฏบัิตดิังต่อไปนี ้ 
3.1 ประกาศทางเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ  
3.2 ส่งหนังสอืแจง้ใหผู้ดู้แลผลประโยชน ์และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชี ือ่อยู่ใน
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมถงึผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนดิไมร่ะบุชือ่
ผูถ้อืเม ือ่ไดรั้บการรอ้งขอ  
4. บริษัทจัดการจะจ่ายเงนิปันผลตามวธิกีารรับเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรือเงนิ
อ ืน่ใดทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้ะบุไวใ้นใบคาํขอเปิดบัญชกีองทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีม่ชี ือ่อยู่ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนในวันปิดสมดุทะเบยีนพักการ
โอนหน่วยลงทุนภายใน 20 วันทําการนับจากวันปิดสมุดทะเบยีนพักการโอน
หน่วยลงทุน  
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หวัขอ้ ขอ้มูลเดมิ ขอ้มูลใหม่ 
ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่ใชส้ทิธขิอรับเงนิปันผลจํานวนใดภายในอายุความ
ใชส้ทิธเิรียกรอ้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์บริษัทจัดการจะไม่นาํเงนิ
ปันผลจํานวนดังกล่าวไปใชเ้พือ่การอ ืน่ใดนอกจากเพือ่ประโยชนข์องกองทุนรวม
นัน้  
 
ขอ้จํากัดในการจ่ายเงนิปันผล  
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมจ่่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในส่วนที่
เกนิขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทุน เวน้แต่เป็นกรณทีีไ่ดรั้บยกเวน้ ทัง้น ี ้ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑเ์ก ีย่วกบัขอ้จํากัดการถอืหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ  
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชแีละแยกเงนิทีไ่ม่อาจจ่ายเป็นเงนิปัน
ผลออกจากบัญชแีละทรัพย์สนิของกองทุนรวม และไมน่ําเงนิดงักล่าวมารวม
คํานวณเป็นมูลค่าทรัพยส์นิของกองทุนรวม และจะส่งเงนิดังกล่าวใหเ้ป็นรายได ้
ของแผ่นดนิ  
  

22.1. เงือ่นไขในการเลกิกองทุน 
: 

22.1.1 บริษัทจัดการดาํเนนิการเลกิโครงการตามขอ้ 22.2 เม ือ่ปรากฏ
กรณดีังต่อไปนี ้
(1) หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมมีลูค่าหน่วยลงทุนหรอืมผูีถ้อืหน่วย
ลงทุนเป็นจํานวนดังน ี ้ 
(1.1) จํานวนผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลงเหลอืนอ้ยกว่า 35 รายในวันทําการ
ใด  
(1.2) มูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดโดยคาํนวณตามมลูค่าที่
ตราไวข้องกองทุน ลดลงเหลอืนอ้ยกว่า 100 ลา้นบาทในวันทําการใด
และบริษัทจัดการประสงคจ์ะเลกิกองทุนเปิดนัน้  
(2) เม ือ่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบ้รษัิทจัดการเลกิกองทุน
เปิด ในกรณทีีบ่รษัิทจัดการกระทําการหรืองดเวน้กระทําการจน
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏบัิตหินา้ทีข่องตน  
(3) เม ือ่ไดรั้บความเหน็ชอบตามมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุน
รวมกันเกนิก ึง่หน ึง่ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
โครงการจัดการ  
(4) สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพกิถอนการอนุมตัใิหจั้ดตัง้
และจัดการกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนท่ัวไป หากปรากฏว่า  
(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ใดกองทุนรวมหนึง่เกนิกว่าหนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
(ข) ในกรณทีีป่รากฏพฤตกิารณว่์าบริษัทจัดการดาํเนนิการใด ๆ  หรือ
บุคคลใดถอืหน่วยลงทุนโดยรูเ้หน็หรือตกลงกับบุคคลอ ืน่ อันเป็นการ
ปกปิดหรืออําพรางลักษณะทีแ่ทจ้รงิในการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดทีป่ระสงคจ์ะถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึง่ใน

22.1.1 บริษัทจัดการดาํเนนิการเลกิโครงการตามขอ้ 22.2 เม ือ่ปรากฏกรณี
ดังต่อไปนี ้
(1) หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมมีลูค่าหน่วยลงทุนหรอืมผูีถ้อืหน่วยลงทุนเป็น
จํานวนดังน ี ้ 
(1.1) จํานวนผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลงเหลอืนอ้ยกว่า 35 รายในวันทําการใด  
(1.2) มูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดโดยคาํนวณตามมลูค่าทีต่ราไวข้อง
กองทุน ลดลงเหลอืนอ้ยกว่า 100 ลา้นบาทในวันทําการใดและบริษัทจัดการ
ประสงคจ์ะเลกิกองทุนเปิดนัน้  
(2) เม ือ่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบ้รษัิทจัดการเลกิกองทุนเปิด ใน
กรณทีีบ่ริษัทจัดการกระทําการหรอืงดเวน้กระทําการจนก่อใหเ้กดิความเสยีหาย
แก่กองทุนหรือไม่ปฏบัิตหินา้ทีข่องตน  
(3) เม ือ่ไดรั้บความเหน็ชอบตามมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนรวมกันเกนิ
ก ึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจํ่าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจัดการ  
(4) สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพกิถอนการอนุมตัใิหจั้ดตัง้และจัดการ
กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนท่ัวไป หากปรากฏว่า  
(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุน
รวมหนึง่เกนิกว่าหนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของกองทุนรวมนัน้ เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด  
(ข) ในกรณทีีป่รากฏพฤตกิารณว่์าบริษัทจัดการดาํเนนิการใด ๆ  หรือบุคคลใดถอื
หน่วยลงทุนโดยรูเ้หน็หรือตกลงกับบุคคลอ ืน่ อันเป็นการปกปิดหรืออาํพราง
ลักษณะทีแ่ทจ้รงิในการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดที่
ประสงคจ์ะถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนท่ัวไป  
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สามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม
เพือ่ผูล้งทุนท่ัวไป  
(5) สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพกิถอนการอนุมตัใิหจั้ดตัง้และ
จัดการกองทุนรวม ในกรณทีีม่เีหตุอันควรสงสัยว่าอาจมกีารจัดตัง้
กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนท่ัวไปเพือ่การแสวงหาประโยชนจ์ากการลงทุน
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพือ่เป็นเครื่องมอืใน
การบริหารจัดการทรัพยส์นิหรือธุรกจิของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดด้ําเนนิการแจง้บรษัิทจัดการจะหรือ
บุคคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทําการชีแ้จง แสดงเหตุผล ขอ้เท็จจรงิ และหลักฐาน 
ซึง่ในกรณทีีไ่มม่กีารชีแ้จง หรือชีแ้จงแลว้แต่ไมอ่าจพสิจูนห์รือทําให ้
เชือ่ไดว่้าการจัดตัง้กองทุนรวมเป็นการจัดตัง้กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุน
ท่ัวไปอย่างแทจ้ริง และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งบริษัท
จัดการจะทําการแกไ้ข หรือดําเนนิการใด ๆ  และบริษัทจัดการไม่
สามารถดําเนนิการตามทีส่ํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งได ้หรือ
ดําเนนิการแลว้แตไ่มส่ามารถทําใหก้องทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพือ่ผู ้
ลงทุนท่ัวไปอย่างแทจ้รงิ  

 

(5) สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพกิถอนการอนุมตัใิหจั้ดตัง้และจัดการ
กองทุนรวม ในกรณทีีม่เีหตุอนัควรสงสยัว่าอาจมกีารจัดตัง้กองทุนรวมเพือ่ผู ้
ลงทุนท่ัวไปเพือ่การแสวงหาประโยชนจ์ากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ใดเป็นการเฉพาะ หรือเพือ่เป็นเครื่องมอืในการบรหิารจัดการทรัพยส์นิหรือธุรกจิ
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดด้ําเนนิการ
แจง้บริษัทจัดการจะหรือบุคคลทีเ่ก ีย่วขอ้งทําการชีแ้จง แสดงเหตุผล ขอ้เท็จจรงิ 
และหลักฐาน ซึง่ในกรณทีีไ่มม่กีารชีแ้จง หรอืชีแ้จงแลว้แตไ่มอ่าจพสิจูนห์รอืทํา
ใหเ้ชือ่ไดว่้าการจัดตัง้กองทุนรวมเป็นการจัดตัง้กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนท่ัวไป
อย่างแทจ้ริง และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่บริษัทจัดการจะทําการ
แกไ้ข หรือดําเนนิการใด ๆ  และบริษัทจัดการไม่สามารถดาํเนนิการตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งได ้หรือดําเนนิการแลว้แตไ่มส่ามารถทําให ้
กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนท่ัวไปอย่างแทจ้รงิ  
 
22.1.2 นอกเหนอืจากขอ้ 22.1.1 สําหรับหน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออม บริษัท
จัดการดําเนนิการเลกิชนดิหน่วยลงทุนดังกล่าวตามขอ้ 22.2 เม ือ่ปรากฏกรณี
ดังต่อไปนี ้และบริษัทจัดการประสงคจ์ะเลกิชนดิหน่วยลงทุนนัน้ 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดโดยคํานวณตามมูลค่าทีต่ราไวข้อง
ชนดิหน่วยลงทุนเพือ่การออม ลดลงเหลอืนอ้ยกว่า 300 ลา้นบาทในวันทําการใด 
(2) คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้งยกเลกิการใหส้ทิธปิระโยชนท์างภาษี
สําหรับหน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออม 
(3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนของชนดิเพือ่การออมทีเ่หลอือยู่ทัง้หมดมกีารลงทุนครบ
เงือ่นไขตามทีก่ฎหมายกาํหนด 

22.2 การดําเนนิการของบริษัท
จัดการ เม ือ่เลกิกองทุนรวม 

เวน้แต่กฎหมาย ก.ล.ต. จะกําหนดเป็นอย่างอ ืน่  
บริษัทจัดการจะดาํเนนิการดงัต่อไปนีเ้พือ่เลกิกองทุนเปิดดงักล่าว  
(ก) ยุตกิารรับคําสัง่ซ ือ้และคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วันทีเ่กดิ
เหตุการณต์ามขอ้ 22.1 (1)  
(ข) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชี ือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบ 
โดยทางไปรษณยีล์งทะเบยีน รวมทัง้แจง้เป็นหนังสอืใหผู้ดู้แล
ผลประโยชนแ์ละสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทํา
การนับแต่วันทีเ่กดิเหตุการณต์ามขอ้ 22.1 (1)  
(ค) จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพยส์นิทีเ่หลอือยู่ของกองทุนรวมเปิด
ดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันทีเ่กดิเหตุการณต์ามขอ้ 22.1 (1) 
เพือ่รวบรวมเงนิเท่าทีส่ามารถกระทําไดเ้พือ่ชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุน
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัต ิ 
(ง) ชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามสดัสว่นจํานวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม 
(ค) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนบัแตวั่นทีเ่กดิเหตุการณ์
ตามขอ้ 22.1 (1) และเม ือ่ไดด้าํเนนิการชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแลว้
ใหถ้อืว่าเป็นการเลกิกองทุนรวมเปิดนัน้  
 
เม ือ่ไดด้ําเนนิการตามวรรคหนึง่แลว้ หากมหีลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิคง

เวน้แต่กฎหมาย ก.ล.ต. จะกําหนดเป็นอย่างอ ืน่  
บริษัทจัดการจะดาํเนนิการดงัต่อไปนีเ้พือ่เลกิกองทุนเปิดดงักล่าว  
ชนดิสะสมมูลคา่และชนดิรับซือ้คนือตัโนมตั ิ
(ก) ยุตกิารรับคําสัง่ซ ือ้และคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วันทีเ่กดิเหตุการณ์
ตามขอ้ 22.1.1 
(ข) แจง้ใหผู้ท้ีเ่ก ีย่วขอ้งทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทําการทีป่รากฏเหตุ
ตามขอ้ 22.1.1 โดยวธิกีารดงัน ี ้
(1) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชี ือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบโดยทาง
ไปรษณยี์ลงทะเบยีน 
(2) แจง้เป็นหนังสอืถงึผูดู้แลผลประโยชน ์
(3) แจง้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบทีจั่ดไวบ้นเว็บไซตข์อง
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(ค) จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพยส์นิทีเ่หลอือยู่ของกองทุนรวมเปิดดังกล่าว
ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันทีเ่กดิเหตุการณต์ามขอ้ 22.1.1 เพือ่รวบรวมเงนิ
เท่าทีส่ามารถกระทําไดเ้พือ่ชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัต ิ 
(ง) ชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามสดัสว่นจํานวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม (ค) ใหผู้ ้
ถอืหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนบัแตวั่นทีเ่กดิเหตุการณต์ามขอ้ 22.1.1 
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เหลอือยู่จากการดาํเนนิการตาม (ค) บริษัทจัดการจะดาํเนนิการตาม
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว่์าดว้ย
หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารชําระบัญชขีองกองทุนรวม 

เม ือ่จะมกีารเลกิกองทุนรวมใดเพราะเหตุอ ืน่ทีท่ราบกาํหนดการเลกิ
กองทุนรวมล่วงหนา้ ใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนนิการเก ีย่วกบั
กองทุนรวมนัน้ดังตอ่ไปนี ้ 
(1) แจง้เป็นหนังสอืใหผู้ดู้แลผลประโยชนแ์ละสํานักงานทราบ ทัง้น ี ้
ก่อนวันเลกิกองทุนรวมเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 วันทําการ  
(2) ดําเนนิการดว้ยวธิกีารใด ๆ  เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนและผูล้งทุน
ท่ัวไปทราบเรื่องดังกล่าวกอ่นวันเลกิกองทุนรวมเป็นเวลาไมน่อ้ยกว่า 5 
วันทําการ เช่น เผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการกองทุน
รวมหรือทางหนังสอืพมิพ ์หรือโดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรื่องดังกล่าวไว ้ณ 
สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแหง่ของบรษัิทจัดการกองทุนรวม
และผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เป็นตน้  
(3) จําหน่ายทรัพย์สนิของกองทุนรวมเพือ่รวบรวมเป็นเงนิสด เงนิฝาก
ประเภทกระแสรายวัน เงนิฝากประเภทออมทรัพย ์และตั๋วสญัญาใชเ้งนิ
ทีม่กีาํหนดระยะเวลาใชเ้งนิคนืเม ือ่ทวงถาม ใหเ้สร็จส ิน้ก่อนวันเลกิ
กองทุนรวม  

  

และเม ือ่ไดด้ําเนนิการชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแลว้ใหถ้อืว่าเป็นการเลกิ
กองทุนรวมเปิดนัน้  
 
เม ือ่ไดด้ําเนนิการตามวรรคหนึง่แลว้ หากมหีลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิคงเหลอือยู่
จากการดําเนนิการตาม (ค) บริษัทจัดการจะดําเนนิการตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยว่์าดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีาร
ชําระบัญชขีองกองทุนรวม 
 
ชนดิเพือ่การออม 
(1) ยุตกิารรับคําสั่งซ ือ้และคาํสั่งขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วันทีเ่กดิเหตุการณต์าม
ขอ้ 22.1.1 หรือ 22.1.2  
(2) แจง้ใหผู้ท้ีเ่ก ีย่วขอ้งทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทําการทีป่รากฏเหตุ 
โดยวธิกีารดังน ี ้
(ก)แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชี ือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบโดยทาง
ไปรษณยี์ลงทะเบยีน 
(ข) แจง้เป็นหนังสอืถงึผูดู้แลผลประโยชน ์
(ค) แจง้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบทีจั่ดไวบ้นเว็บไซตข์อง
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(2.1) กรณเีกดิเหตุการณต์ามขอ้ 22.1.1 หรือ 22.1.2(1) หรือ (2) โดยขอ้มูลที่
แจง้ดังกล่าวตอ้งมสีาระสําคญัอย่างนอ้ยดังน ี ้
(ก) บริษัทจัดการจะดําเนนิการโอนยา้ยการลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนของ
กองทุนไปยังกองทุนรวมเพือ่การออมอ ืน่ภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการทีม่ ี
ระดับความเส ีย่งใกลเ้คยีงหรือตํ่ากว่ากองทุนเดมิตามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  
ทัง้น ี ้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของหน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง โดยจะไมเ่ก็บคา่ธรรมเนยีม
การขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุน  
(ข) ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะโอนยา้ยการลงทุนไปยังกองทุนรวม
เพือ่การออมอ ืน่อกีทอดหนึง่ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถแจง้ต่อบรษัิทจัดการเพือ่
โอนยา้ยการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพือ่การออมอ ืน่ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนกาํหนด 
และผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดรั้บยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วย
ลงทุนเม ือ่เป็นไปตามเงือ่นไขโดยครบถว้นดังน ี ้ 
1. เป็นการโอนยา้ยตามคําสัง่ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นครัง้แรกโดยโอนยา้ยไปยัง
กองทุนรวมเพือ่การออมอ ืน่ทีอ่ยู่ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการเดยีวกนั  
2. เป็นการโอนยา้ยการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการกําหนด ทัง้น ี ้ใน
การกําหนดระยะเวลาดังกล่าวบรษัิทจัดการตอ้งคํานงึถงึระยะเวลาทีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนจะสามารถดําเนนิการเพือ่แจง้โอนยา้ยการลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสม  
 
(2.2) กรณเีกดิเหตุการณต์ามขอ้ 22.1.2(3) โดยขอ้มลูทีแ่จง้ดังกล่าวตอ้งม ี
สาระสําคัญอย่างนอ้ยดงัน ี ้
(ก) บริษัทจัดการจะดําเนนิการโอนยา้ยการลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนของ
กองทุนไปยังกองทุนอ ืน่ทีอ่ยู่ภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการทีม่รีะดับความ
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หวัขอ้ ขอ้มูลเดมิ ขอ้มูลใหม่ 
เส ีย่งใกลเ้คยีงหรือตํ่ากว่ากองทุนเดมิหรือโอนยา้ยการลงทุนไปยังชนดิหน่วย
ลงทุนอ ืน่ในกองทุนเดยีวกันตามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ ทัง้น ี ้เพือ่ประโยชน์
สูงสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะไมเ่ก็บคา่ธรรมเนยีมการขายหรอืรับซือ้คนื
หน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุน  
(ข) ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะโอนยา้ยการลงทุนไปยังกองทุนอ ืน่อกี
ทอดหนึง่ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถแจง้ต่อบรษัิทจัดการเพือ่โอนยา้ยการลงทุน
ไปยังกองทุนอ ืน่ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนกาํหนด และผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดรั้บยกเวน้
ค่าธรรมเนยีมการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุนเม ือ่เป็นไปตามเงือ่นไขโดย
ครบถว้นดังน ี ้ 
1. เป็นการโอนยา้ยตามคําสัง่ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นครัง้แรกโดยโอนยา้ยไปยัง
กองทุนอ ืน่ทีอ่ยู่ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการเดยีวกัน  
2. เป็นการโอนยา้ยการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการกําหนด ทัง้น ี ้ใน
การกําหนดระยะเวลาดังกล่าวบรษัิทจัดการตอ้งคํานงึถงึระยะเวลาทีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนจะสามารถดําเนนิการเพือ่แจง้โอนยา้ยการลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสม 
(3) จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพยส์นิทีเ่หลอือยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 
5 วันทําการนับแต่วันทีเ่กดิเหตุการณต์ามขอ้ 22.1.1 หรือ 22.1.2 
(4) รวบรวมเงนิทีไ่ดจ้ากการดําเนนิการตาม (3) ภายใน 10 วันทําการนบัแตวั่นที่
เกดิเหตุการณต์ามขอ้ 22.1.1 หรือ 22.1.2 
(5) ดําเนนิการโอนยา้ยการลงทุนตามแนวทางทีก่าํหนดไวใ้นโครงการโดยไม่
ชักชา้ เม ือ่ไดด้ําเนนิการตามวรรคหนึง่แลว้ ใหถ้อืว่าเป็นการเลกิกองทุนรวมนัน้ 
 
เม ือ่จะมกีารเลกิกองทุนรวมใดเพราะเหตุอ ืน่ทีท่ราบกาํหนดการเลกิกองทุนรวม
ล่วงหนา้ ใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนนิการเก ีย่วกับกองทุนรวมนัน้ดังต่อไปนี ้ 
(1) แจง้ใหผู้ท้ีเ่ก ีย่วขอ้งทราบกอ่นวันเลกิกองทุนไม่นอ้ยกว่า 5 วันทําการโดย
วธิกีารดังน ี ้
(1.1) แจง้เป็นหนังสอืถงึผูดู้แลผลประโยชน ์
(1.2) แจง้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบทีจั่ดไวบ้นเว็บไซตข์อง
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(1.3) แจง้ตลาดหลักทรัพยใ์นกรณทีีห่น่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เป็น
หลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์ 
(2) ดําเนนิการดว้ยวธิกีารใด ๆ  เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนและผูล้งทุนท่ัวไปทราบ
เรื่องดังกล่าวก่อนวันเลกิกองทุนรวมเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 วันทําการ เช่น 
เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการกองทุนรวมหรอืทางหนังสอืพมิพ ์
หรือโดยจัดใหม้ขีอ้มูลเรือ่งดงักล่าวไว ้ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุก
แหง่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วย
ลงทุน (ถา้ม)ี เป็นตน้  
(3) จําหน่ายทรัพย์สนิของกองทุนรวมเพือ่รวบรวมเป็นเงนิสด เงนิฝากประเภท
กระแสรายวัน เงนิฝากประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสญัญาใชเ้งนิทีม่กีําหนด
ระยะเวลาใชเ้งนิคนืเม ือ่ทวงถาม ใหเ้สร็จส ิน้กอ่นวันเลกิกองทุนรวม 

 


