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ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทนุเปิดเค สตาร ์หุน้ทนุ 
 

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

พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และหรือ ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน 

กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถงึ พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศสาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และหรือ
ประกาศอ ืน่ใดทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

ไม่ม ี กองทุนรวมเพือ่การออม หมายถงึ กองทุนรวมทีม่วัีตถุประสงคใ์นการส่งเสรมิ
การออมระยะยาวของผูล้งทุนซึง่จัดตัง้ข ึน้ตามมตคิณะรัฐมนตรเีม ือ่วันที ่3 
ธันวาคม พ.ศ. 2562  และใหห้มายความรวมถงึกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนดิ
ของหน่วยลงทุนตามกรณสีทิธปิระโยชนท์างภาษีเพือ่สง่เสริมการออมระยะ
ยาวของผูล้งทุนตามมตคิณะรัฐมนตรีดงักล่าว  ทัง้น ี ้เฉพาะหน่วยลงทุนชนดิ
ดังกล่าวเท่านัน้ 

ชนดิหน่วยลงทุน หมายถงึ หน่วยลงทุนของกองทุนม ี3 ชนดิ คอื  
1. ชนดิสะสมมลูค่า (ชือ่ย่อ : K-STAR-A(A))  
2. ชนดิรับซือ้คนือัตโนมัต ิ(ชือ่ย่อ : K-STAR-A(R))  
3. ชนดิผูล้งทุนสถาบัน (ชือ่ย่อ : K-STAR-I(D)) 
 

ชนดิหน่วยลงทุน หมายถงึ หน่วยลงทุนของกองทุนม ี4 ชนดิ คอื  
1. ชนดิสะสมมลูค่า (ชือ่ย่อ : K-STAR-A(A))  
2. ชนดิรับซือ้คนือัตโนมัต ิ(ชือ่ย่อ : K-STAR-A(R))  
3. ชนดิผูล้งทุนสถาบัน (ชือ่ย่อ : K-STAR-I(D)) 
4. ชนดิเพือ่การออม (ชือ่ย่อ : K-STAR-SSF) 

“กองทุน LTF” 
กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

ตัดออก 

2.6. มูลค่าขัน้ตํ่าของการ
สั่งซ ือ้ครั้งแรก 

ไม่ม ี ชือ่ย่อ: K-STAR-SSF 500.00 บาท 

2.7. มูลค่าขัน้ตํ่าของการ
สั่งซ ือ้ครั้งถัดไป 

ไม่ม ี ชือ่ย่อ: K-STAR-SSF 500.00 บาท 

2.8. มูลค่าขัน้ตํ่าของการสั่ง
ขายคนื 

ไม่ม ี ชือ่ย่อ: K-STAR-SSF ไมก่ําหนด 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุน
ขัน้ต่าของการสั่งขายคนื 

ไม่ม ี ชือ่ย่อ: K-STAR-SSF ไมก่ําหนด 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลอืในบัญชขีัน้ตํ่า 

ไม่ม ี ชือ่ย่อ: K-STAR-SSF ไมก่ําหนด 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุน
คงเหลอืในบัญชขีัน้ตํ่า 

ไม่ม ี ชือ่ย่อ: K-STAR-SSF ไมก่ําหนด 

3.3. ประเภทกองทุนรวมตาม
ลักษณะพเิศษ 

ไม่ม ี - กองทุนรวมเพือ่การออม (Super Savings Fund : SSF) 

4.2. ประเภทการแบ่งชนดิ
หน่วยลงทุน 

- ระยะเวลาการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 
- สทิธทิีจ่ะไดรั้บเงนิปันผล 

- ระยะเวลาการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 
- สทิธทิีจ่ะไดรั้บเงนิปันผล 
- สทิธปิระโยชนท์างภาษีชนดิเพือ่การออม (SSF) 

4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
(การแบ่งชนดิหน่วยลงทุน) 

1. ชนดิสะสมมลูค่า 
ชือ่ย่อ : K-STAR-A(A) 

1. ชนดิสะสมมลูค่า 
ชือ่ย่อ : K-STAR-A(A) 



K-STAR        2 
 

หวัขอ้ ขอ้มูลเดมิ ขอ้มูลใหม่ 
คําอธบิายเพิม่เตมิ : เหมาะสําหรับผูล้งทุนทีต่อ้งการรับผลตอบแทนจากสว่น
ต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชนจ์ากการลงทุน 
(Total Return) 
 
2. ชนดิรับซือ้คนือัตโนมัต ิ
ชือ่ย่อ : K-STAR-A(R) 
คําอธบิายเพิม่เตมิ : เหมาะสําหรับผูล้งทุนทีต่อ้งการรับผลตอบแทนจากการ
ขายคนืหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัต ิ
 
3. ชนดิผูล้งทุนสถาบัน 
ชือ่ย่อ : K-STAR-I(D) 
คําอธบิายเพิม่เตมิ : เหมาะสําหรับผูล้งทุนทีเ่ป็นนติบุิคคล หรือสถาบันทีบ่รษัิท
จัดการกําหนด ทีต่อ้งการรับผลตอบแทนสมํ่าเสมอจากเงนิปันผล และทํา
รายการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านบรษัิทจัดการ 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ทัง้น ี ้บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนชนดิผูล้งทุนสถาบัน 
...... 

คําอธบิายเพิม่เตมิ : เหมาะสําหรับผูล้งทุนทีต่อ้งการรับผลตอบแทนจากสว่น
ต่างของการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชนจ์ากการลงทุน 
(Total Return) 
 
2. ชนดิรับซือ้คนือัตโนมัต ิ
ชือ่ย่อ : K-STAR-A(R) 
คําอธบิายเพิม่เตมิ : เหมาะสําหรับผูล้งทุนทีต่อ้งการรับผลตอบแทนจากการ
ขายคนืหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัต ิ
 
3. ชนดิผูล้งทุนสถาบัน 
ชือ่ย่อ : K-STAR-I(D) 
คําอธบิายเพิม่เตมิ : เหมาะสําหรับผูล้งทุนทีเ่ป็นนติบุิคคล หรือสถาบันทีบ่รษัิท
จัดการกําหนด ทีต่อ้งการรับผลตอบแทนสมํ่าเสมอจากเงนิปันผล และทํา
รายการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านบรษัิทจัดการ 
 
4. ชนดิเพือ่การออม 
ชือ่ย่อ : K-STAR-SSF 
คําอธบิายเพิม่เตมิ : เหมาะสําหรับผูล้งทุนทีต่อ้งการออมเงนิระยะยาวและ
ไดรั้บสทิธปิระโยชนท์างภาษ ี
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ทัง้น ี ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออม อย่างไรก็
ตาม บริษัทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรับคําสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุนชนดิเพือ่การ
ออมเป็นการช่ัวคราวหรือถาวรหรือยกเลกิหน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออม ใน
กรณทีีค่ณะรัฐมนตรหีรอืหน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้งยกเลกิการใหส้ทิธปิระโยชนท์าง
ภาษีและ/หรือมลูค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของชนดิหน่วยลงทุน
ดังกล่าวลดลงเหลอืนอ้ยกว่า 300 ลา้นบาทในวันทําการใดและ/หรือผูถ้อืหนว่ย
ลงทุนของชนดิเพือ่การออมทีเ่หลอือยู่ทัง้หมดมกีารลงทุนครบเงือ่นไขตามที่
กฎหมายกําหนดและ/หรือเงือ่นไขอ ืน่ใดตามทีบ่รษัิทจัดการเหน็สมควร โดย
จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 3 วันทําการทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการและแจง้ใหส้ํานักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแตวั่นที่
มกีารเปลีย่นแปลงดังกล่าว 
..... 

6.2. รายละเอยีดการเสนอ
ขายภายหลังการเสนอขาย
ครั้งแรก 

6.2.1 วธิกีารขอรับหนังสอืชีช้วนและการเปิดบัญชกีองทุน  
ผูส้นใจสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 
เอกสารการเปิดบัญชกีองทุน และเอกสารทีเ่ก ีย่วขอ้งทีบ่รษัิทจัดการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวันและเวลาทําการ  
สําหรับผูล้งทุนทียั่งไม่เคยมบัีญชกีองทุน จะตอ้งเปิดบัญชกีองทุนโดยกรอก
รายละเอยีดและขอ้ความตา่ง ๆ  ในคําขอเปิดบัญชกีองทุนพรอ้มแนบเอกสาร

6.2.1 วธิกีารขอรับหนังสอืชีช้วนและการเปิดบัญชกีองทุน  
ผูส้นใจสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 
เอกสารการเปิดบัญชกีองทุน คู่มอืการลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การออม
เก ีย่วกับสทิธปิระโยชนท์างภาษีตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบริษัท
จัดการลงทุนกําหนด กรณซี ือ้หน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออมและเอกสารที่
เก ีย่วขอ้งทีบ่ริษัทจัดการหรือผูส้นบัสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุนได ้
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หลักฐานในการขอเปิดบัญชกีองทุน หรือปฏบัิตติามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและ
วธิกีารเปิดบัญชกีองทุนตามทีบ่ริษัทจัดการกําหนด  

ทุกวันและเวลาทําการ  
สําหรับผูล้งทุนทียั่งไม่เคยมบัีญชกีองทุน จะตอ้งเปิดบัญชกีองทุนโดยกรอก
รายละเอยีดและขอ้ความตา่ง ๆ  ในคําขอเปิดบัญชกีองทุนพรอ้มแนบเอกสาร
หลักฐานในการขอเปิดบัญชกีองทุน หรือปฏบัิตติามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและ
วธิกีารเปิดบัญชกีองทุนตามทีบ่ริษัทจัดการกําหนด  

6.2.3  วธิกีารสั่งซ ือ้หน่วยลงทุน  
(1). บริษัทจัดการ  
ผูส้ั่งซ ือ้หน่วยลงทุนสามารถขอรับเอกสารการสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุนและสัง่ซ ือ้
หน่วยลงทุน ไดด้ว้ยตนเองกบับรษัิทจัดการ โดยกรอกรายละเอยีดและ
ขอ้ความต่าง ๆ  ในคําสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนเพือ่แสดงความจํานงในการซือ้หน่วย
ลงทุน  
การสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณต์่อเม ือ่บรษัิทจัดการไดรั้บเงนิค่าสั่งซ ือ้หน่วย
ลงทุนและไดทํ้ารายการขายหน่วยลงทุนแลว้เพือ่ใหบ้รษัิทจัดการจัดสรรหน่วย
ลงทุน และผูส้ั่งซ ือ้จะไมส่ามารถยกเลกิคําสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุนนัน้ได ้เวน้แต่
ไดรั้บอนุญาตจากบรษัิทจัดการเป็นกรณพีเิศษ  
(2) ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน  
ผูส้ั่งซ ือ้หน่วยลงทุนสามารถขอรับเอกสารการสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุนและสัง่ซ ือ้
หน่วยลงทุน ไดด้ว้ยตนเองกบัผูส้นบัสนนุการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 
โดยกรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่าง ๆ  ในคําสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนเพือ่แสดง
ความจํานงในการซือ้หน่วยลงทุน  
การสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณต์่อเม ือ่ผูส้นบัสนนุการขายและรับซือ้คนืหน่วย
ลงทุนไดรั้บเงนิค่าสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนและไดทํ้ารายการขายหน่วยลงทุนแลว้
เพือ่ใหบ้ริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผูส้ัง่ซ ือ้จะไม่สามารถยกเลกิคาํ
สั่งซ ือ้หน่วยลงทุนนัน้ได ้เวน้แต่ไดรั้บอนญุาตจากบรษัิทจัดการเป็นกรณพีเิศษ  
....... 

6.2.3  วธิกีารสั่งซ ือ้หน่วยลงทุน  
(1). บริษัทจัดการ  
ผูส้ั่งซ ือ้หน่วยลงทุนสามารถขอรับเอกสารการสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุนและสัง่ซ ือ้
หน่วยลงทุน รวมทัง้ขอรับคู่มอืการลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การออมเก ีย่วกับ
สทิธปิระโยชนท์างภาษตีามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษัิทจัดการ
ลงทุนกําหนด กรณซี ือ้หน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออมไดด้ว้ยตนเองกบับรษัิท
จัดการ โดยกรอกรายละเอยีดและขอ้ความตา่ง ๆ  ในคําสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนเพือ่
แสดงความจํานงในการซือ้หน่วยลงทุน  
การสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณต์่อเม ือ่บรษัิทจัดการไดรั้บเงนิค่าสั่งซ ือ้หน่วย
ลงทุนและไดทํ้ารายการขายหน่วยลงทุนแลว้เพือ่ใหบ้รษัิทจัดการจัดสรรหน่วย
ลงทุน และผูส้ั่งซ ือ้จะไมส่ามารถยกเลกิคําสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุนนัน้ได ้เวน้แต่
ไดรั้บอนุญาตจากบรษัิทจัดการเป็นกรณพีเิศษ  
(2) ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน  
ผูส้ั่งซ ือ้หน่วยลงทุนสามารถขอรับเอกสารการสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุนและสัง่ซ ือ้
หน่วยลงทุน รวมทัง้ขอรับคู่มอืการลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การออมเก ีย่วกับ
สทิธปิระโยชนท์างภาษตีามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษัิทจัดการ
ลงทุนกําหนด กรณซี ือ้หน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออมไดด้ว้ยตนเองกบั
ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอยีดและ
ขอ้ความต่าง ๆ  ในคําสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนเพือ่แสดงความจํานงในการซือ้หน่วย
ลงทุน  
การสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนจะสมบูรณต์่อเม ือ่ผูส้นบัสนนุการขายและรับซือ้คนืหน่วย
ลงทุนไดรั้บเงนิค่าสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนและไดทํ้ารายการขายหน่วยลงทุนแลว้
เพือ่ใหบ้ริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผูส้ัง่ซ ือ้จะไม่สามารถยกเลกิคาํ
สั่งซ ือ้หน่วยลงทุนนัน้ได ้เวน้แต่ไดรั้บอนญุาตจากบรษัิทจัดการเป็นกรณพีเิศษ  
...... 

6.2.7 เงือ่นไขการขายหน่วยลงทุน  
เม ือ่ผูส้นใจสั่งซ ือ้รายใดประสงคจ์ะซือ้หน่วยลงทุนต่อการซือ้ในแตล่ะครั้ง 
ตัง้แต่ 30,000,000 บาท (สามสบิลา้นบาทถว้น) ข ึน้ไป หรือจํานวนอ ืน่ใดทีจ่ะ
ระบุไวใ้นหนังสอืชีช้วน ผูส้นับสนนุการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุนจะตอ้ง
รายงานใหบ้ริษัทจัดการทราบในทันทกี่อน ซึง่หากมกีารเปลีย่นแปลงจํานวนที่
ระบุไวใ้นหนังสอืชีช้วนดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจง้ใหส้ํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบ  
บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธการสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุนตามคาํสั่งซ ือ้
หน่วยลงทุนใด ๆ  ในกรณทีีบ่ริษัทจัดการพจิารณาแลว้เหน็ว่าการสัง่ซ ือ้หน่วย

6.2.7 เงือ่นไขการขายหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธการสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุนตามคาํสั่งซ ือ้
หน่วยลงทุนใด ๆ  ในกรณทีีบ่ริษัทจัดการพจิารณาแลว้เหน็ว่าการสัง่ซ ือ้หน่วย
ลงทุนดังกล่าวมผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 
หรือต่อชือ่เสยีงหรอืต่อความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการ  
ในการชําระค่าสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุน หากเป็นกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนใด ๆ  ทีบ่ริษัทจัดการเป็นผูรั้บผดิชอบดําเนนิการเพือ่
ซ ือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้บริษัทจัดการอาจดาํเนนิการใหม้กีารหกักลบกนั
ได ้ 



K-STAR        4 
 

หวัขอ้ ขอ้มูลเดมิ ขอ้มูลใหม่ 
ลงทุนดังกล่าวมผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 
หรือต่อชือ่เสยีงหรอืต่อความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการ  
ในการชําระค่าสัง่ซ ือ้หน่วยลงทุน หากเป็นกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนใด ๆ  ทีบ่ริษัทจัดการเป็นผูรั้บผดิชอบดําเนนิการเพือ่
ซ ือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้บริษัทจัดการอาจดาํเนนิการใหม้กีารหกักลบกนั
ได ้
……. 

การลงทุนในหน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออมใหไ้ดรั้บสทิธปิระโยชนด์า้นภาษ ีผู ้
สั่งซ ือ้หน่วยลงทุนมหีนา้ทีต่อ้งปฏบัิตติามหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขที่
กําหนดในกฎหมายภาษอีากร 
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบทางเว็บไซดข์องบรษัิท
จัดการก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนชนดิเพอืก่ารออม อย่างไรกต็าม บริษัท
จัดการสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรับคําสั่งซ ือ้หน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออมเป็นการ
ช่ัวคราวหรือถาวรหรือยกเลกิหน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออม ในกรณทีี่
คณะรัฐมนตรหีรือหน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้งยกเลกิการใหส้ทิธปิระโยชนท์างภาษี
และ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของชนดิหน่วยลงทุนดังกล่าว
ลดลงเหลอืนอ้ยกว่า 300 ลา้นบาทในวันทําการใดและ/หรือผูถ้อืหน่วยลงทุน
ของชนดิเพือ่การออมทีเ่หลอือยู่ทัง้หมดมกีารลงทุนครบเงือ่นไขตามที่
กฎหมายกําหนดและ/หรือเงือ่นไขอ ืน่ใดตามทีบ่รษัิทจัดการเหน็สมควร โดย
จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 3 วันทําการทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการและแจง้ใหส้ํานักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแตวั่นที่
มกีารเปลีย่นแปลงดังกล่าว 
…… 

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรับซือ้
คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ 

- การรับซือ้คนืหน่วลงทุนแบบตามดุลยพนิจิของผูล้งทุน 
• ชนดิสะสมมูลคา่ : ม ี 
• ชนดิรับซือ้คนือตัโนมตั ิ: ม ี
• ชนดิผูล้งทุนสถาบัน : ม ี

- การรับซือ้คนืหน่วลงทุนแบบตามดุลยพนิจิของผูล้งทุน 
• ชนดิสะสมมูลคา่ : ม ี 
• ชนดิรับซือ้คนือตัโนมตั ิ: ม ี
• ชนดิผูล้งทุนสถาบัน : ม ี
• ชนดิเพือ่การออม : ม ี

7.4.1 การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 
….. 
- การรับซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ
• ชนดิสะสมมูลค่า : ไม่ม ี 
• ชนดิรับซือ้คนือัตโนมัต ิ: ม ี 
• ชนดิผูล้งทุนสถาบัน : ไม่ม ี 
..... 

7.4.1 การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 
….. 
- การรับซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ
• ชนดิสะสมมูลค่า : ไม่ม ี 
• ชนดิรับซือ้คนือัตโนมัต ิ: ม ี 
• ชนดิผูล้งทุนสถาบัน : ไม่ม ี 
• ชนดิเพือ่การออม : ไม่ม ี
..... 

7.4.3 การจัดสรรเงนิใหแ้กผู่ส้ั่งขายคนืหน่วยลงทุน 
ยกเวน้ในกรณตีามขอ้ "การเล ือ่นกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนคนื
แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน" หรือ "การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคาํสั่ง
ซ ือ้หรือคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซือ้คนืหน่วยลงทุน" 
บริษัทจัดการจะจัดสรรเงนิใหแ้กผู่ส้ั่งขายคนื โดยคํานวณจากราคารับซือ้คนื
หน่วยลงทุน ณ ส ิน้วันทีบ่ริษัทจัดการไดรั้บคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนทีส่มบูรณ ์ 
ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสั่งขายคนืเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะ
คํานวณจํานวนเงนิทีส่ั่งขายคนืโดยคณูจํานวนหน่วยลงทุนดว้ยราคารับซือ้คนื
หน่วยลงทุนทีค่ํานวณได ้ณ ส ิน้วันทําการรับซือ้คนืนัน้  
ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสั่งขายคนืเป็นจํานวนเงนิ บริษัทจัดการจะคาํนวณ

7.4.3 การจัดสรรเงนิใหแ้กผู่ส้ั่งขายคนืหน่วยลงทุน 
ยกเวน้ในกรณตีามขอ้ "การเล ือ่นกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนคนื
แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน" หรือ "การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคาํสั่ง
ซ ือ้หรือคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซือ้คนืหน่วยลงทุน" 
บริษัทจัดการจะจัดสรรเงนิใหแ้กผู่ส้ั่งขายคนื โดยคํานวณจากราคารับซือ้คนื
หน่วยลงทุน ณ ส ิน้วันทีบ่ริษัทจัดการไดรั้บคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนทีส่มบูรณ ์ 
ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสั่งขายคนืเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะ
คํานวณจํานวนเงนิทีส่ั่งขายคนืโดยคณูจํานวนหน่วยลงทุนดว้ยราคารับซือ้คนื
หน่วยลงทุนทีค่ํานวณได ้ณ ส ิน้วันทําการรับซือ้คนืนัน้  
ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสั่งขายคนืเป็นจํานวนเงนิ บริษัทจัดการจะคาํนวณ
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จํานวนหน่วยลงทุนทีส่ั่งขายคนืดว้ยราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้ณ 
วันทําการรับซือ้คนืนัน้ ทัง้น ี ้จํานวนหน่วยลงทุนทีค่ํานวณไดจ้ะเป็นตวัเลข
ทศนยิม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนยิมตําแหน่งที ่5 ทิง้  
คําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณต์่อเม ือ่บริษัทจัดการหรือนายทะเบยีนได ้
ตรวจสอบแลว้ว่าผูส้ั่งขายคนืมจํีานวนหน่วยลงทุนตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทุนเพยีงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนทีส่ัง่ขายคนื  
ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสั่งขายคนืและการขายคนืดังกล่าวเป็นผลใหห้น่วย
ลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอืตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนมจํีานวนตํา่กว่า
หน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชขีัน้ตํ่า บริษัทจัดการอาจดําเนนิการรับซือ้คนืหนว่ย
ลงทุนทีเ่หลอือยู่ทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น ี ้ในกรณทีีบ่รษัิทจัดการ
ประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงมูลคา่หน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชขีัน้ตํ่า บริษัทจัดการ
จะแจง้ใหส้ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
ในกรณทีีจํ่านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสั่งขายคนืเกนิกว่าจํานวนหน่วย
ลงทุนทัง้หมดทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมอียู่ตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดตาม
จํานวนเท่าทีป่รากฏอยู่ตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการจะจัดสรรเงนิค่ารับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนทีส่มบูรณซ์ ึง่เป็นไปตามเงือ่นไขขา้งตน้เท่าทีบ่รษัิทจัดการสามารถรับ
ซือ้ไดจ้ากจํานวนเงนิสดของกองทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคนื  
บริษัทจัดการจะยกเลกิจํานวนหน่วยลงทุนทีรั่บซือ้คนืในทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซือ้คนืนัน้  

จํานวนหน่วยลงทุนทีส่ั่งขายคนืดว้ยราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุนทีค่าํนวณได ้ณ 
วันทําการรับซือ้คนืนัน้ ทัง้น ี ้จํานวนหน่วยลงทุนทีค่ํานวณไดจ้ะเป็นตวัเลข
ทศนยิม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนยิมตําแหน่งที ่5 ทิง้  
คําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณต์่อเม ือ่บริษัทจัดการหรือนายทะเบยีนได ้
ตรวจสอบแลว้ว่าผูส้ั่งขายคนืมจํีานวนหน่วยลงทุนตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทุนเพยีงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนทีส่ัง่ขายคนื  
ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสั่งขายคนืและการขายคนืดังกล่าวเป็นผลใหห้น่วย
ลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอืตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนมจํีานวนตํา่กว่า
หน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชขีัน้ตํ่า บริษัทจัดการอาจดําเนนิการรับซือ้คนืหนว่ย
ลงทุนทีเ่หลอือยู่ทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้น ี ้ในกรณทีีบ่รษัิทจัดการ
ประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงมูลคา่หน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชขีัน้ตํ่า บริษัทจัดการ
จะแจง้ใหส้ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
ในกรณทีีจํ่านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสั่งขายคนืเกนิกว่าจํานวนหน่วย
ลงทุนทัง้หมดทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมอียู่ตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดตาม
จํานวนเท่าทีป่รากฏอยู่ตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน  
ทัง้น ี ้สําหรับการขายคนืหน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออม บริษัทจัดการจะคํานวณ
ตน้ทุนและผลประโยชนแ์ละหกัเงนิลงทุนแต่ละรายการตามวธิกีาร "เขา้ก่อน 
ออกก่อน" (First In, First Out : FIFO) และมรีะบบงานในการขายคนืหน่วย
ลงทุน ซึง่จะเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทุนกําหนด 
บริษัทจัดการจะจัดสรรเงนิค่ารับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคําสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนทีส่มบูรณซ์ ึง่เป็นไปตามเงือ่นไขขา้งตน้เท่าทีบ่รษัิทจัดการสามารถรับ
ซือ้ไดจ้ากจํานวนเงนิสดของกองทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคนื  
บริษัทจัดการจะยกเลกิจํานวนหน่วยลงทุนทีรั่บซือ้คนืในทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซือ้คนืนัน้  

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาใน
การรับซือ้คนื 

บริษัทจัดการหรือผูส้นบัสนนุการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุนจะรับคาํสั่งขาย
คนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนตัง้แตเ่วลาเริม่ทําการของบรษัิทจัดการ
หรือผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุนจนถงึเวลา 15.30 น. ของทุก
วันทําการซือ้ขาย สําหรับการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนผ่านโทรสาร เอทเีอ็ม 
ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพทท์ีบ่ริษัทจัดการไดรั้บหลังเวลา 15.30 น. 
และการสั่งขายคนืหน่วยลงทุนผ่านอนิเทอรเ์น็ต และส ือ่อเิล็กทรอนกิสอ์ ืน่ใดที่
บริษัทจัดการไดรั้บหลังเวลา 15.00 น. ของวันทําการซือ้ขายใด บริษัทจัดการ
จะทํารายการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคาํสั่งขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ในวันทํา
การซือ้ขายถดัไป อย่างไรกต็าม บริษัทจัดการอาจขยายเวลาการรับคาํสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุน โดยจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ 

ชนดิสะสมมูลค่า ชนดิรบัซือ้คนือตัโนมตัแิละชนดิผูล้งทนุสถาบนั 
บริษัทจัดการหรือผูส้นบัสนนุการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุนจะรับคาํสั่งขาย
คนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนตัง้แตเ่วลาเริม่ทําการของบรษัิทจัดการ
หรือผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุนจนถงึเวลา 15.30 น. ของทุก
วันทําการซือ้ขาย รวมทัง้อาจทําการรับซือ้คนืหนว่ยลงทุนผ่านโทรสาร 
เอทเีอ็ม ระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท ์อนิเทอรเ์น็ต และส ือ่อเิล็กทรอนกิส ์
อ ืน่ใด 
สําหรับการสั่งขายคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บหลังเวลา 15.30 น. 
ของวันทําการซือ้ขายใด บริษัทจัดการจะทํารายการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนตาม
คําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ในวันทําการรับซือ้คนืถัดไป 
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจขยายเวลาการรับคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
โดยจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ 
ชนดิเพือ่การออม 
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บริษัทจัดการจะเปิดรับซือ้คนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วันที ่4 มกราคม 2564 เป็นตน้
ไป ตัง้แต่เวลาเริ่มทําการของบรษัิทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้
คนืหน่วยลงทุนถงึเวลา 15.30 น. ของทุกวันทําการซือ้ขาย รวมทัง้อาจทําการ
รับซือ้คนืหน่วยลงทุนผ่านโทรสาร เอทเีอ็ม ระบบบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์
อนิเทอร์เน็ต และส ือ่อเิล็กทรอนกิสอ์ ืน่ใด  
สําหรับการสั่งขายคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บหลังเวลา 15.30 น. 
ของวันทําการซือ้ขายใด บริษัทจัดการจะทํารายการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนตาม
คําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ในวันทําการรับซือ้คนืถัดไป  
บริษัทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงระยะเวลาในการรับซือ้คนืหนว่ย
ลงทุนได ้โดยการเปลีย่นแปลงดังกล่าวจะตอ้งเป็นประโยชนต์่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุน และถอืว่าไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้น ี ้ในกรณทีีบ่ริษัท
จัดการเปลีย่นแปลงระยะเวลาในการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะ
ประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบถงึการเปลีย่นแปลงล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วัน
ทางเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ 

8.2. รายละเอยีดการ
สับเปลีย่นหน่วยลงทุน
เพิม่เตมิ 

บริษัทจัดการอาจจัดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้
โดยบริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศทีส่ํานักงาน
ของบริษัทจัดการและผูส้นับสนนุการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรับคาํสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นการ
ช่ัวคราวหรือถาวรกไ็ด ้ในกรณทีีบ่รษัิทพจิารณาเหน็ว่าการหยุดรับคําสั่ง
สับเปลีย่นดังกล่าวจะเป็นประโยชนส์ูงสดุต่อกองทุนและผูถ้อืหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศทีส่ํานักงานของ
บริษัทจัดการและผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจจัดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้
โดยบริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศทีส่ํานักงาน
ของบริษัทจัดการและผูส้นับสนนุการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน  
ชนดิสะสมมูลค่า ชนดิรบัซือ้คนือตัโนมตัแิละชนดิผูล้งทนุสถาบนั 
บริษัทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรับคาํสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นการ
ช่ัวคราวหรือถาวรกไ็ด ้ในกรณทีีบ่รษัิทพจิารณาเหน็ว่าการหยุดรับคําสั่ง
สับเปลีย่นดังกล่าวจะเป็นประโยชนส์ูงสดุต่อกองทุนและผูถ้อืหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศทีส่ํานักงานของ
บริษัทจัดการและผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน  
ชนดิเพือ่การออม 
บริษัทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรับคาํสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้หน่วย
ลงทุนชนดิเพือ่การออมเป็นการช่ัวคราวกไ็ดต้ามทีบ่ริษัทจัดการเหน็สมควร 
โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 3 วันทําการทาง
เว็บไซตข์องบริษัทจัดการและแจง้ใหส้ํานกังาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับแต่วันทีม่กีารเปลีย่นแปลงดังกล่าว 
ทัง้น ี ้สําหรับการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออกจากหน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออม 
บริษัทจัดการจะคาํนวณตน้ทุนและผลประโยชนแ์ละหกัเงนิลงทุนแต่ละรายการ
ตามวธิกีาร "เขา้ก่อน ออกก่อน" (First In, First Out : FIFO) โดยจะเป็นไป
ตามหลักเกณฑท์ีส่มาคมบริษัทจัดการลงทุนกาํหนด 

8.2.1 วธิกีารสับเปลีย่นหน่วยลงทุน  
(1) บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนไดโ้ดยการกรอก
รายละเอยีดในคาํขอสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงนิหรอืจํานวนหน่วย
ลงทุนทีต่อ้งการสับเปลีย่น บริษัทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนื
หน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั่งสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อื

8.2.1 วธิกีารสับเปลีย่นหน่วยลงทุน  
8.2.1.1 การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการ 
(1) บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนไดโ้ดยการกรอก
รายละเอยีดในคาํขอสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงนิหรอืจํานวนหน่วย
ลงทุนทีต่อ้งการสับเปลีย่น บริษัทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนื
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หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลักฐาน  
(2) ส ือ่อเิล็กทรอนกิส ์ 
บริษัทจัดการอาจรับคาํสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสไ์ด ้โดย
ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งลงนามในคําขอใชบ้รกิารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่าน
สือ่อเิล็กทรอนกิส ์และปฏบัิตติามเงือ่นไขทีบ่รษัิทจัดการระบุไวใ้นคําขอใช ้
บริการดังกล่าว  
อย่างไรก็ตาม หากมขีอ้ขดัขอ้งของระบบสือ่อเิล็กทรอนกิสจ์นเป็นเหตุให ้
บริษัทจัดการไม่สามารถรับคําสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทุนดังกล่าวได ้ใหถ้อืว่ายัง
ไม่มกีารทํารายการการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสน์ัน้  
บริษัทจัดการถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทีต่กลงใชบ้ริการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
ทางสือ่อเิล็กทรอนกิส ์ยอมรับและผูกพันตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่ําหนดไวใ้น
คําขอใชบ้ริการ และหรือทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิเปลีย่นแปลงต่อไปในภายหนา้ซึง่
รวมถงึการยอมรับความเส ีย่งใด ๆ  ทีอ่าจเกดิข ึน้อันเน ือ่งมาจากความขัดขอ้ง
ของระบบ  
ทัง้น ี ้ก่อนเริ่มใหบ้รกิาร บริษัทจัดการจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ โดย
จะตดิประกาศทีส่ํานกังานของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้
คนืหน่วยลงทุน และจะแจง้ใหส้ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบล่วงหนา้
ไม่นอ้ยกว่า 3 วัน  
ทัง้น ี ้สําหรับการสับเปลีย่นระหว่างชนดิหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสทิธทิี่
จะใชห้ลักเกณฑข์า้งตน้ เวน้แต่บรษัิทจัดการจะกําหนดเป็นอย่างอ ืน่ โดยจะ
ประกาศใหผู้ถ้หืน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซซดข์องบรษัิทจัดการ 
 

หน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั่งสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อื
หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลักฐาน  
(2) ส ือ่อเิล็กทรอนกิส ์ 
บริษัทจัดการอาจรับคาํสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสไ์ด ้โดย
ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งลงนามในคําขอใชบ้รกิารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่าน
สือ่อเิล็กทรอนกิส ์และปฏบัิตติามเงือ่นไขทีบ่รษัิทจัดการระบุไวใ้นคําขอใช ้
บริการดังกล่าว  
อย่างไรก็ตาม หากมขีอ้ขดัขอ้งของระบบสือ่อเิล็กทรอนกิสจ์นเป็นเหตุให ้
บริษัทจัดการไม่สามารถรับคําสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทุนดังกล่าวได ้ใหถ้อืว่ายัง
ไม่มกีารทํารายการการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสน์ัน้  
บริษัทจัดการถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทีต่กลงใชบ้ริการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
ทางสือ่อเิล็กทรอนกิส ์ยอมรับและผูกพันตามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่ําหนดไวใ้น
คําขอใชบ้ริการ และหรือทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิเปลีย่นแปลงต่อไปในภายหนา้ซึง่
รวมถงึการยอมรับความเส ีย่งใด ๆ  ทีอ่าจเกดิข ึน้อันเน ือ่งมาจากความขัดขอ้ง
ของระบบ  
ทัง้น ี ้ก่อนเริ่มใหบ้รกิาร บริษัทจัดการจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ โดย
จะตดิประกาศทีส่ํานกังานของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้
คนืหน่วยลงทุน และจะแจง้ใหส้ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบล่วงหนา้
ไม่นอ้ยกว่า 3 วัน  
ทัง้น ี ้สําหรับการสับเปลีย่นระหว่างชนดิหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสทิธทิี่
จะใชห้ลักเกณฑข์า้งตน้ เวน้แต่บรษัิทจัดการจะกําหนดเป็นอย่างอ ืน่ โดยจะ
ประกาศใหผู้ถ้หืน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซดข์องบริษัทจัดการ 
ทัง้น ี ้ก่อนการเปิดใหส้ับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพือ่การออม
ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการหรือระหว่างกองทุนรวมเพือ่การออมกบั
กองทุนรวมอ ืน่ภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนทราบในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 
การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การออมไปยังกองทุนรวมอ ืน่ที่
ไม่ใช่กองทุนรวมเพือ่การออม ไม่ถอืเป็นการโอนยา้ยการลงทุนตามกฎหมาย 
ดังนัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเสยีสทิธปิระโยชนท์างภาษหีากการลงทุนไม่
เป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ฎหมายภาษอีากรกําหนด 
 
8.2.1.2 การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพือ่การออมภายใตก้าร
จัดการของบริษัทจัดการกบักองทุนรวมเพือ่การออมภายใตก้ารจัดการของ
บริษัทจัดการอ ืน่ 
(1) กรณสีับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การออมออกจากบรษัิท
จัดการ  
บริษัทจัดการอาจเปิดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสับเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้โดยการ
กรอกรายละเอยีดในคําขอสับเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยระบุจํานวนเงนิหรือ
จํานวนหน่วยลงทุนทีต่อ้งการ พรอ้มทัง้สมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน
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และเอกสารอ ืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการกาํหนดเพือ่ประกอบการสับเปลีย่นหน่วย
ลงทุนแลว้นําไปยื่นต่อบริษัทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหนว่ย
ลงทุนซึง่จะส่งมอบหลักฐานการรับคาํสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลักฐาน  
 
(2) กรณสีับเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การออมเขา้บรษัิทจัดการ  
บริษัทจัดการอาจเปิดใหผู้ส้นใจสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้บรษัิทจัดการได ้
โดยสามารถขอรับหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน คู่มอืการลงทุน ใบคําสัง่
ซ ือ้เพือ่การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจัดการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือ
รับซือ้คนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวันและเวลาทําการ โดยกรอกรายละเอยีดและ
ขอ้ความต่างๆ ในใบคําสั่งซ ือ้เพือ่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  
สําหรับผูล้งทุนทียั่งไม่เคยมบัีญชกีองทุน จะตอ้งเปิดบัญชกีองทุนโดยกรอก
รายละเอยีดและขอ้ความตา่ง ๆ  ในคําขอเปิดบัญชกีองทุนพรอ้มแนบเอกสาร
หลักฐานในการขอเปิดบัญชกีองทุนหรือปฏบัิตติามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และ
วธิกีารเปิดบัญชกีองทุนตามทีบ่ริษัทจัดการกําหนด 
 
8.2.1.3 การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างชนดิหน่วยลงทุนภายใตก้องทุน
เดยีวกัน 
บริษัทจัดการอาจเปิดใหม้กีารสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างชนดิหน่วยลงทุน
ภายใตก้องทุนเดยีวกนัได ้ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารตามทีบ่รษัิท
จัดการและกฎหมายทีเ่ก ีย่วขอ้งกาํหนด  
ทัง้น ี ้การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของชนดิเพือ่การออมไปยังชนดิรับซือ้คนื
อัตโนมัต ิชนดิสะสมมูลคา่และหรือชนดิผูล้งทุนสถาบันไมถ่อืเป็นการโอนยา้ย
การลงทุนตามกฎหมาย ดังนัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจเสยีสทิธปิระโยชนท์าง
ภาษีหากการลงทุนไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ฎหมายภาษอีากรกาํหนด 
 
8.2.1.4 การสับเปลีย่นหน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออมในกรณทีีเ่กดิเหตุการณ์
ตามหวัขอ้ "การเลกิโครงการจัดการกองทุนรวม"  
การดําเนนิการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนในกรณดีังกล่าวบริษัทจัดการถอืว่าผูถ้อื
หน่วยลงทุนมอบหมายใหบ้ริษัทจัดการเป็นผูต้ัดสนิใจเลอืกกองทุนปลายทาง 
ทัง้น ี ้บริษัทจัดการจะดําเนนิการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนไป
ยังกองทุนรวมเพือ่การออมอ ืน่ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการตามเงือ่นไข
ทีก่ําหนดในหวัขอ้ "การเลกิโครงการจัดการกองทุนรวม" หากไม่สามารถ
สับเปลีย่นหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพือ่การออมอ ืน่ภายใตก้ารจัดการของ
บริษัทจัดการได ้บริษัทจัดการจะดาํเนนิการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของผูถ้อื
หน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพือ่การออมอ ืน่ภายใตห้ลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข
การลงทุนทีก่ฎหมาย ก.ล.ต. กฎหมายภาษอีากร และกฎหมายทีเ่ก ีย่วขอ้ง
กําหนด  
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8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน  
กรณสีับเปลีย่นหน่วยลงทุนออกจากกองทุน ผูถ้อืหนว่ยลงทุนสามารถสั่ง
สับเปลีย่นหน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจัดการหรือผูส้นับสนนุการขายและรับซือ้คนื
หน่วยลงทุนไดทุ้กวันทําการซือ้ขาย ตามระยะเวลาในการรับซือ้คนืหนว่ยลงทุน 
สําหรับการสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสท์ีบ่ริษัทจัดการ
ไดรั้บหลังระยะเวลาในการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของวันทําการซือ้ขายใด 
บริษัทจัดการจะไมทํ่ารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคําสัง่สับเปลีย่นหน่วย
ลงทุนนัน้  
กรณสีับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้กองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสั่งสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนทีบ่ริษัทจัดการหรอืผูส้นับสนนุการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน
ไดทุ้กวันทําการซือ้ขาย ตามระยะเวลาในการขายหน่วยลงทุน สําหรับการสัง่
สับเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสท์ีบ่ริษัทจัดการไดรั้บหลัง
ระยะเวลาขายหน่วยลงทุนของวันทําการซือ้ขายใด บริษัทจัดการจะทํารายการ
สับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคําสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทุนในวันทําการซือ้ขาย
ถัดไป โดยบริษัทจัดการจะถอืว่าวันทีบ่ริษัทจัดการไดรั้บคาํสั่งสับเปลีย่นหน่วย
ลงทุนและไดทํ้ารายการแลว้ เป็นวันทีค่ําสั่งสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้กองทุน
มผีลสมบูรณ ์ 
ทัง้น ี ้สําหรับการสับเปลีย่นระหว่างชนดิหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสทิธทิี่
จะใชห้ลักเกณฑข์า้งตน้ เวน้แต่บรษัิทจัดการจะกําหนดเป็นอย่างอ ืน่ โดยจะ
ประกาศใหผู้ถ้หืน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซซดข์องบรษัิทจัดการ 

8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน  
กรณสีับเปลีย่นหน่วยลงทุนออกจากกองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสั่ง
สับเปลีย่นหน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจัดการหรือผูส้นับสนนุการขายและรับซือ้คนื
หน่วยลงทุนไดทุ้กวันทําการซือ้ขาย ตามระยะเวลาในการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 
สําหรับการสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสท์ีบ่ริษัทจัดการ
ไดรั้บหลังระยะเวลาในการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของวันทําการซือ้ขายใด 
บริษัทจัดการจะไมทํ่ารายการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคําสัง่สับเปลีย่นหน่วย
ลงทุนนัน้  
กรณสีับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้กองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสั่งสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนทีบ่ริษัทจัดการหรอืผูส้นับสนนุการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน
ไดทุ้กวันทําการซือ้ขาย ตามระยะเวลาในการขายหน่วยลงทุน สําหรับการสัง่
สับเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสท์ีบ่ริษัทจัดการไดรั้บหลัง
ระยะเวลาขายหน่วยลงทุนของวันทําการซือ้ขายใด บริษัทจัดการจะทํารายการ
สับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามคําสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทุนในวันทําการซือ้ขาย
ถัดไป โดยบริษัทจัดการจะถอืว่าวันทีบ่ริษัทจัดการไดรั้บคาํสั่งสับเปลีย่นหน่วย
ลงทุนและไดทํ้ารายการแลว้ เป็นวันทีค่ําสั่งสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้กองทุน
มผีลสมบูรณ ์ 
ทัง้น ี ้บริษัทจัดการจะชําระเงนิคา่เงนิขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางให ้
กองทุนปลายทางภายในระยะเวลาทีก่าํหนดในขอ้ การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน 
อย่างไรก็ตาม ในกรณทีีวั่นชําระเงนิคา่เงนิขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนตน้
ทางตรงกับวันหยุดทําการซือ้ขายของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะทํา
รายการซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในวันทําการซือ้ขายถดัไป ซึง่
อาจเกนิระยะเวลาทีก่ําหนดได ้  
เวน้แต่เป็นการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพือ่การออม บริษัท
จัดการจะชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนสาํหรับการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนในกรณี
ดังกล่าวใหแ้ก่กองทุนรวมเพือ่การออมทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะซือ้หน่วย
ลงทุนหรือบริษัทจัดการทีรั่บผดิชอบดาํเนนิการดงักล่าวตามทีร่ะบุไวใ้นคําขอ
สับเปลีย่นหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันทีบ่ริษัทจัดการหรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนไดรั้บคาํสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน
ทีส่มบูรณแ์ลว้ดังกล่าว 
ทัง้น ี ้สําหรับการสับเปลีย่นระหว่างชนดิหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสทิธทิี่
จะใชห้ลักเกณฑข์า้งตน้ เวน้แต่บรษัิทจัดการจะกําหนดเป็นอย่างอ ืน่ โดยจะ
ประกาศใหผู้ถ้หืน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซซดข์องบรษัิทจัดการ 

13. เงือ่นไขและขอ้จํากดัใน
การจัดสรรและการโอนหนว่ย
ลงทุน 

เงือ่นไขและขอ้จํากัดการจัดสรรหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการจัดสรรหน่วยลงทุน ในกรณทีีบุ่คคลใดหรือ
กลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึง่ในสามของจํานวนหน่วย
ลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แตเ่ขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑเ์ก ีย่วกบัขอ้จํากัดการถอืหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ หรือในกรณทีีบ่รษัิทจัดการ

เงือ่นไขและขอ้จํากัดการจัดสรรหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการจัดสรรหน่วยลงทุน ในกรณทีีบุ่คคลใดหรือ
กลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึง่ในสามของจํานวนหน่วย
ลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แตเ่ขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑเ์ก ีย่วกบัขอ้จํากัดการถอืหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ หรือในกรณทีีบ่รษัิทจัดการ
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หวัขอ้ ขอ้มูลเดมิ ขอ้มูลใหม่ 
ไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าการจัดสรรในกรณดีังกล่าวมผีลกระทบต่อการลงทุนของ
กองทุนหรือต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน หรือต่อชือ่เสยีง หรือต่อความรับผดิชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการโดยไม่จําเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ ือ้หน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหนา้  
ขอ้จํากัดการโอนหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุนขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธการ
ลงทะเบยีนโอนหน่วยลงทุนไมว่่าทอดใดๆ หากการโอนหน่วยลงทุนดงักล่าว
หรือจัดสรรหน่วยลงทุน จะทําใหก้ารถอืหน่วยลงทุนของบุคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดยีวกันใดเกนิขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุน เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุน ที ่ทน. 46/2556 เรื่อง หลักเกณฑเ์ก ีย่วกบัขอ้จํากัด
การถอืหนว่ยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ หรือบรษัิท
จัดการไม่สามารถปฏบัิตหินา้ทีท่ ีเ่ก ีย่วขอ้งกับกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิและ Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA) ได ้ทัง้น ี ้ขอ้กําหนดเก ีย่วกบั FATCA เป็นไปตามทีก่ําหนดไวภ้ายใต ้
หวัขอ้ 20 ของโครงการจัดการกองทุนรวม เรื่อง "ขอ้กําหนดเก ีย่วกบั FATCA 
และกฎหมายภาษตี่างประเทศในลักษณะเดยีวกนั" 

ไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าการจัดสรรในกรณดีังกล่าวมผีลกระทบต่อการลงทุนของ
กองทุนหรือต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน หรือต่อชือ่เสยีง หรือต่อความรับผดิชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการโดยไม่จําเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ ือ้หน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหนา้  
ขอ้จํากัดการโอนหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุนขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธการ
ลงทะเบยีนโอนหน่วยลงทุนไมว่่าทอดใดๆ หากการโอนหน่วยลงทุนดงักล่าว
หรือจัดสรรหน่วยลงทุน จะทําใหก้ารถอืหน่วยลงทุนของบุคลใดหรือกลุ่ม
บุคคลเดยีวกันใดเกนิขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุน เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑเ์ก ีย่วกับขอ้จํากดัการถอื
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ทีข่องบริษัทจัดการ หรือบริษัทจัดการไม่
สามารถปฏบัิตหินา้ทีท่ ีเ่ก ีย่วขอ้งกับกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงนิและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ทัง้น ี ้
ขอ้กําหนดเก ีย่วกับ FATCA เป็นไปตามทีก่าํหนดไวภ้ายใตห้วัขอ้ 20 ของ
โครงการจัดการกองทุนรวม เรื่อง "ขอ้กําหนดเก ีย่วกับ FATCA และกฎหมาย
ภาษีต่างประเทศในลักษณะเดยีวกนั" 
ทัง้น ี ้ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออมจะไมส่ามารถนําหน่วยลงทุนของ
กองทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกนัได ้

14.1. นโยบายการจ่ายเงนิ
ปันผล 

ไม่ม ี ชือ่ย่อ : K-STAR-SSF ไมจ่่าย 

14.3. กําหนดเวลา วธิกีาร 
และขอ้จํากัดในการจ่ายเงนิ
ปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการจะดาํเนนิการในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ตาม
หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีาร ดังน ี ้ 
1. บริษัทจัดการจะปิดทะเบยีนพักการโอนหน่วยลงทุนเพือ่กาํหนดการรับเงนิ
ปันผลภายในวันส ิน้รอบระยะเวลาบัญช ีหรือวันส ิน้งวดอ ืน่ใดทีจ่ะจ่ายเงนิปันผล  
2. บริษัทจัดการจะคํานวณการเพิม่ข ึน้ในสนิทรัพยส์ทุธจิากการดําเนนิงานต่อ
หน่วย และเงนิปันผลต่อหน่วย โดยถอืจํานวนหน่วยลงทุนตามทะเบยีนกองทุน
ของนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของ วันปิดทะเบยีนพักการ
โอนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ ์โดยบรษัิทจะจ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
ทีม่ชี ือ่ปรากฏอยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วันเวลาดังกล่าวเท่านัน้  
..... 

บริษัทจัดการจะดาํเนนิการในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ตาม
หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีาร ดังน ี ้ 
1. บริษัทจัดการจะปิดสมุดทะเบยีนพักการโอนหน่วยลงทุนเพือ่กําหนดการรับ
เงนิปันผลภายในวันส ิน้รอบระยะเวลาบัญช ีหรือวันส ิน้งวดอ ืน่ใดทีจ่ะจ่ายเงนิปัน
ผล ในกรณทีีวั่นส ิน้รอบระยะเวลาบัญชหีรอืวันส ิน้งวดอ ืน่ใดตรงกับวันหยุดทํา
การของกองทุน บริษัทจัดการจะปิดสมุดทะเบยีนพักการโอนหน่วยลงทุนในวัน
ทําการถัดไป 
2. บริษัทจัดการจะคํานวณการเพิม่ข ึน้ในสนิทรัพย์สทุธจิากการดําเนนิงานต่อ
หน่วย และเงนิปันผลต่อหน่วย โดยถอืจํานวนหน่วยลงทุนตามทะเบยีนกองทุน
ของนายทะเบยีนหน่วยลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของ วันปิดสมุดทะเบยีนพัก
การโอนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ ์โดยบรษัิทจะจ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนทีม่ชี ือ่ปรากฏอยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วันเวลาดังกล่าวเท่านัน้  
..... 

15.1. ค่าธรรมเนยีมรวม ไม่ม ี ชือ่ย่อ : K-STAR-SSF 
ประมาณการค่าใชจ่้ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ย
ละ 3.3170 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิองกองทุนรวม 

15.2.1. ค่าธรรมเนยีมการ
จัดการรายปี 

ไม่ม ี ชือ่ย่อ : K-STAR-SSF 
ประมาณการค่าธรรมเนยีมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.0063 ตอ่ปี 
ของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิองกองทุนรวม 
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หวัขอ้ ขอ้มูลเดมิ ขอ้มูลใหม่ 
15.2.2. ค่าธรรมเนยีมผูด้แูล
ผลประโยชนร์ายปี 

ไม่ม ี ชือ่ย่อ : K-STAR-SSF 
ประมาณการค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 
0.1070 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 

15.2.3. ค่าธรรมเนยีมนาย
ทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี 

ไม่ม ี ชือ่ย่อ : K-STAR-SSF 
ประมาณการค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ย
ละ 0.1338 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิองกองทุนรวม 

15.3.1. ค่าธรรมเนยีมการ
ขายหน่วยลงทุน (Front-end 
Fee) 

ไม่ม ี ชือ่ย่อ : K-STAR-SSF 
ประมาณการค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.00 
ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

15.3.2. ค่าธรรมเนยีมการรับ
ซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-
end Fee) 

ไม่ม ี ชือ่ย่อ : K-STAR-SSF  
ประมาณการค่าธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 
2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

15.3.3.1 ค่าธรรมเนยีมการ
สับเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ 
(Switching In) 

1. ชือ่ย่อ : K-STAR-A(A)  คําอธบิายเงือ่นไข ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
2. ชือ่ย่อ : K-STAR-A(R)  คําอธบิายเงือ่นไข ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
3. ชือ่ย่อ : K-STAR-I(D)  คําอธบิายเงือ่นไข ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
บริษัทจัดการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนในอัตรา
เท่ากับค่าธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนหรือชนดิหน่วย
ลงทุนตน้ทางหรือค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือชนดิ
หน่วยลงทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใดจะสูงกว่า  
ทัง้น ี ้บริษัทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะลดหย่อน หรือยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็
ค่าธรรมเนยีมดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะประกาศใหท้ราบโดยท่ัวกันและปิด
ประกาศไวท้ีส่ํานักงานของบริษัทจัดการ  
ในกรณทีีบ่ริษัทจัดการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนหรือชนดิ
หน่วยลงทุนตน้ทางและยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุนของกองทุน
หรือชนดิหน่วยลงทุนปลายทาง 
 

1. ชือ่ย่อ : K-STAR-A(A)  คําอธบิายเงือ่นไข ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
2. ชือ่ย่อ : K-STAR-A(R)  คําอธบิายเงือ่นไข ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
3. ชือ่ย่อ : K-STAR-I(D)  คําอธบิายเงือ่นไข ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
4. ชือ่ย่อ : K-STAR-SSF   คําอธบิายเงือ่นไข ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
ชนดิสะสมมูลค่า ชนดิรบัซือ้คนือตัโนมตั ิและชนดิผูล้งทนุสถาบนั 
บริษัทจัดการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนในอัตรา
เท่ากับค่าธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนหรือชนดิหน่วย
ลงทุนตน้ทางหรือค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือชนดิ
หน่วยลงทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า  
ทัง้น ี ้บริษัทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะลดหย่อน หรือยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็
ค่าธรรมเนยีมดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะประกาศใหท้ราบโดยท่ัวกันและปิด
ประกาศไวท้ีส่ํานักงานของบริษัทจัดการ  
ในกรณทีีบ่ริษัทจัดการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนหรือชนดิ
หน่วยลงทุนตน้ทางและยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุนของกองทุน
หรือชนดิหน่วยลงทุนปลายทาง  
ชนดิเพือ่การออม  
ค่าธรรมเนยีมเป็นไปตามค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุนในขณะนัน้ 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนยีมการ
สับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก 
(Switching Out) 

1. ชือ่ย่อ : K-STAR-A(A)  คําอธบิายเงือ่นไข ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
2. ชือ่ย่อ : K-STAR-A(R)  คําอธบิายเงือ่นไข ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
3. ชือ่ย่อ : K-STAR-I(D)  คําอธบิายเงือ่นไข ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
บริษัทจัดการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนในอัตรา
เท่ากับค่าธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนหรือชนดิหน่วย
ลงทุนตน้ทางหรือค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือชนดิ
หน่วยลงทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า  

1. ชือ่ย่อ : K-STAR-A(A)  คําอธบิายเงือ่นไข ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
2. ชือ่ย่อ : K-STAR-A(R)  คําอธบิายเงือ่นไข ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
3. ชือ่ย่อ : K-STAR-I(D)  คําอธบิายเงือ่นไข ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
4. ชือ่ย่อ : K-STAR-SSF   คําอธบิายเงือ่นไข ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
ชนดิสะสมมูลค่า ชนดิรบัซือ้คนือตัโนมตั ิและชนดิผูล้งทนุสถาบนั 
บริษัทจัดการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนในอัตรา
เท่ากับค่าธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนหรือชนดิหน่วย
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หวัขอ้ ขอ้มูลเดมิ ขอ้มูลใหม่ 
ทัง้น ี ้บริษัทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะลดหย่อน หรือยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็
ค่าธรรมเนยีมดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะประกาศใหท้ราบโดยท่ัวกันและปิด
ประกาศไวท้ีส่ํานักงานของบริษัทจัดการ  
ในกรณทีีบ่ริษัทจัดการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนหรือชนดิ
หน่วยลงทุนตน้ทางและยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุนของกองทุน
หรือชนดิหน่วยลงทุนปลายทาง 

ลงทุนตน้ทางหรือค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือชนดิ
หน่วยลงทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า  
ทัง้น ี ้บริษัทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะลดหย่อน หรือยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็
ค่าธรรมเนยีมดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะประกาศใหท้ราบโดยท่ัวกันและปิด
ประกาศไวท้ีส่ํานักงานของบริษัทจัดการ  
ในกรณทีีบ่ริษัทจัดการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนหรือชนดิ
หน่วยลงทุนตน้ทางและยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุนของกองทุน
หรือชนดิหน่วยลงทุนปลายทาง  
ชนดิเพือ่การออม 
บริษัทจัดการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยวธิใีดวธิ ี
หน ึง่ดังต่อไปนี ้ 
1) กรณสีับเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเรียก
เก็บค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.50 (รวม
ภาษีมูลค่าเพิม่) ของมูลคา่หน่วยลงทุนของวันทําการล่าสดุก่อนวันทํารายการ
สับเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยบรษัิทจัดการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรอืรับซือ้คนื
หน่วยลงทุนจะเรียกเกบ็จากผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยตรงเม ือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนยืน่
คําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน  
กรณสีับเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงนิ บริษัทจัดการจะเรยีกเก็บ
ค่าธรรมเนยีมการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 1.50 (รวม
ภาษีมูลค่าเพิม่) ของจํานวนเงนิทีส่บัเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการหรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทุนจะเรยีกเก็บจากผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยตรงเม ือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนยืน่คาํสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุน 
2) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนในอตัรา
รอ้ยละ 1.50 (รวมภาษมีูลค่าเพิม่) ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทีทํ่ารายการ
สับเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยบรษัิทจัดการจะหกัค่าธรรมเนยีมดังกล่าวออกจาก
มูลค่าหน่วยลงทุนทีบ่ริษัทจัดการจะตอ้งจ่ายใหก้ับกองทุนปลายทาง  
สําหรับการทํารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์บริษัทจะ
เรียกเก็บค่าธรรมเนยีมตามวธิกีารใดวธิกีารหนึง่ขา้งตน้  
ในกรณทีีเ่ป็นการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพือ่การออมภายใต ้
การจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการ
สับเปลีย่นหน่วยลงทุนดังกล่าว 

15.3.6. ค่าปรับกรณขีายคนื
หน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอื
ครองทีก่ําหนดในโครงการ 
(Exit Fee)  

ไม่ม ี ม ี
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
ชนดิสะสมมูลค่า ชนดิรบัซือ้คนือตัโนมตั ิและชนดิผูล้งทนุสถาบนั 
ไม่มคี่าปรับกรณขีายคนืหน่วยลงทุนกอ่นระยะเวลาถอืครองทีก่ําหนดใน
โครงการ 
ชนดิเพือ่การออม 
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หวัขอ้ ขอ้มูลเดมิ ขอ้มูลใหม่ 
หน่วยลงทุนทีม่อีายุการถอืครองตํ่ากว่า 1 ปี อัตราไม่เกนิรอ้ยละ 1.50 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน  
หน่วยลงทุนทีอ่ายุการถอืครองมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี อัตรารอ้ยละ 0.00 
ของมูลค่าหน่วยลงทุน  
ทัง้น ี ้ในการนับอายุการถอืครองหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใชเ้กณฑ ์"เขา้
ก่อนออกกอ่น" (First In First Out) โดยการนับอายุการถอืครองหน่วยลงทุน
จะเริ่มนับตัง้แต่วันทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วย
ลงทุนไดรั้บเงนิค่าสั่งซ ือ้และไดทํ้ารายการขายหน่วยลงทุนนัน้ๆ แลว้  
อัตราค่าธรรมเนยีมดงักล่าวขา้งตน้ไดร้วมภาษมีูลค่าเพิม่แลว้ โดยบรษัิทจัดการ
จะหกัค่าธรรมเนยีมดงักล่าวออกจากมูลคา่หน่วยลงทุนทีบ่รษัิทจะตอ้งจ่าย
ใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะยกเวน้หรือลดหย่อนค่าปรับกรณขีายคนืหน่วย
ลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่ําหนดในโครงการได ้โดยจะประกาศใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

16.2. เงือ่นไขพเิศษ (วธิกีาร
คํานวณ กําหนดเวลาในการ
คํานวณและการประกาศ
มูลค่าทรัพย์สนิสทุธ ิมูลค่า
หน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน หลักเกณฑแ์ละวธิกีาร
ดําเนนิการในกรณทีีม่ลูค่า
หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง) 

(1) บริษัทจัดการจะคํานวณมลูค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมตาม
หลักเกณฑ ์และวธิกีารที ่สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย์ประกาศกาํหนด  
(1.1) มูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม  
(1.2) มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิสะสมมลูค่า  
(1.3) มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิรับซือ้คนือัตโนมัต ิ 
(1.4) มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิผูล้งทุนสถาบัน  
..... 
ตวัอย่างการคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ 
- ตามทีร่ะบุในโครงการ – 

(1) บริษัทจัดการจะคํานวณมลูค่าทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมตาม
หลักเกณฑ ์และวธิกีารที ่สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย์ประกาศกาํหนด  
(1.1) มูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม  
(1.2) มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิสะสมมลูค่า  
(1.3) มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิรับซือ้คนือัตโนมัต ิ 
(1.4) มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิผูล้งทุนสถาบัน  
(1.5) มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออม 
…… 
ตวัอย่างการคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ 
- ตามทีร่ะบุในโครงการ – 

20. ขอ้กําหนดอ ืน่ ๆ  ไม่ม ี เพิม่ 
20.1 สทิธปิระโยชนด์า้นภาษีของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออม 
สทิธแิละหนา้ทีเ่ก ีย่วกบัภาษขีองผูล้งทุนในกองทุนรวมเพือ่การออมจะเป็นไป
ตามกฎกระทรวง กฎหมาย ประกาศอธบิดกีรมสรรพากร และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
(ถา้ม)ี หรือกฎหมายภาษอีากรอ ืน่ใดทีเ่ก ีย่วขอ้งทีจ่ะมขี ึน้ในอนาคต  
 
20.2 หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออม 
การลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การออมผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธไิดรั้บสทิธ ิ
ประโยชนท์างภาษีเม ือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดด้าํเนนิการตามเงือ่นไขทีก่ฎหมาย
ภาษีอากรกําหนดไวค้รบถว้นแลว้ ดังนัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจงึมหีนา้ทีด่ังตอ่ไปนี ้ 
20.2.1 ศกึษากฎหมายภาษีอากรทีเ่ก ีย่วขอ้ง และหนังสอืชีช้วนเสนอขาย
หน่วยลงทุนใหชั้ดเจนก่อนตัดสนิใจลงทุน  
20.2.2 ตรวจสอบการลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การออมของตนเองใหเ้ป็นไป
ตามเงือ่นไขทีก่ําหนดในกฎหมายภาษีอากร  
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20.2.3 แสดงขอ้มูลการลงทุนต่อกรมสรรพากร และดําเนนิการเสยีภาษใีนกรณี
ทีม่กีารขายคนืหน่วยลงทุน หรือมกีารลงทุนไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขในการไดรั้บ
สทิธปิระโยชนท์างภาษทีีก่ําหนดไวใ้นกฎหมายภาษีอากร  
 
20.3 การบันทกึบัญชเีงนิลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออม และ
การหกัเงนิลงทุนเม ือ่มกีารขายคนืหรือสับเปลีย่นหน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออม  
บริษัทจัดการจะบันทกึบัญชเีงนิลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละรายแยก
รายการตามวันทีล่งทุน และเม ือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหรือสับเปลีย่นหน่วย
ลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจัดการจะคํานวณตน้ทุนและผลประโยชนแ์ละหกั
เงนิลงทุนแต่ละรายการตามวธิกีาร "เขา้ก่อน ออกกอ่น" (First In, First Out : 
FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทุนกาํหนด  
 
ทัง้น ี ้วันทีล่งทุนหมายถงึวันทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน ลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การ
ออมแต่ละรายการและกรณทีีเ่ป็นกองทุนปลายทางซึง่รับโอนการลงทุนจาก
กองทุนรวมเพือ่การออมอ ืน่ใหห้มายถงึวันทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุน
รวมเพือ่การออมทีรั่บโอนแต่ละรายการตามขอ้มูลทีไ่ดรั้บจากบรษัิทจัดการที่
รับผดิชอบจัดการกองทุนตน้ทาง หากเป็นกรณทีีเ่ป็นกองทุนปลายทางซึง่รับ
โอนการลงทุนจากกองทุนรวมอ ืน่ทีไ่มใ่ช่กองทุนรวมเพือ่การออมใหห้มายถงึ
วันทีบ่ริษัทจัดการทํารายการขายหน่วยลงทุนซึง่ไดรั้บการจัดสรรนัน้  
 
20.4 หนังสอืรับรองการซือ้และขายคนืหน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออม เพือ่ใช ้
สทิธปิระโยชนด์า้นภาษีของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะจัดทําหนังสอืรับรองการซือ้หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การ
ออม โดยมรีายการอย่างนอ้ยตามแบบทีส่มาคมประกาศกําหนดโดยไดรั้บความ
เหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสอืดังกล่าวใหก้ับ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนเม ือ่มรีายการซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุนในแต่ละปีภายใน
เดอืนมนีาคมของปีถัดไป  
 
20.5 หนังสอืรับรองการโอนหน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออม 
บริษัทจัดการจะจัดทําหนังสอืรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่
การออมทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืเพือ่ไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพือ่
การออมอ ืน่โดยมรีายการอย่างนอ้ยตามแบบทีส่มาคมประกาศกําหนดโดย
ไดรั้บความเหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดสง่หนังสอื
ดังกล่าวพรอ้มการชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่กองทุนรวมเพือ่การออมที่
ผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะซือ้หน่วยลงทุน หรือบรษัิทจัดการทีรั่บผดิชอบ
ดําเนนิการกองทุนรวมเพือ่การออมดังกล่าวตามทีร่ะบุไวใ้นคําขอสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันทีบ่ริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุนไดรั้บคําสัง่สับเปลีย่นหน่วยลงทุนทีส่มบูรณแ์ลว้ 
เพือ่เป็นขอ้มูลในการจัดทําทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนต่อเน ือ่ง และเพือ่ใหเ้ก็บ
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ไวเ้ป็นหลักฐานพรอ้มทีจ่ะใหเ้จา้พนักงานประเมนิของกรมสรรพากรตรวจสอบ
ได ้

1. บริษัทจัดการ 1. สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบของบรษัิทจัดการ 
….. 
1.2. หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของบริษัทจัดการ  
บริษัทจัดการมหีนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบดังน ี ้
..... 
(4) การขายและรับซือ้คนืหนว่ยลงทุนและงานทะเบยีนหน่วยลงทุน 
..... 
(ฎ) ขอความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชนใ์นกรณทีีจ่ะดาํเนนิการตามขอ้ 
“การเลือ่นกําหนดการชําระเงนิคา่ขายคนืหนว่ยลงทุนคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทุน” 
หรือขอ้ “การชําระค่ารับซือ้คนืหน่วยลงทุนดว้ยหลักทรัพยห์รือทรัพย์สนิอ ืน่
แทนเงนิ” 
….. 

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

2. ผูดู้แลผลประโยชน ์ ..... 
2.2. หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูดู้แลผลประโยชน ์
(1) หนา้ทีโ่ดยท่ัวไป 
….. 
(ญ) ใหค้วามเหน็ชอบในกรณทีีบ่รษัิทจัดการจะดาํเนนิการตามหวัขอ้ “การ
เลือ่นกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” หรือ
ขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคําสั่งซ ือ้หรือคําสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บไวแ้ลว้ หรือการหยุดรับคําสัง่ซ ือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน” หรือ “การรับชําระหนีเ้พือ่กองทุนรวมดว้ยทรัพยส์นิอ ืน่” 
..... 

..... 
2.2. หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูดู้แลผลประโยชน ์
(1) หนา้ทีโ่ดยท่ัวไป 
….. 
(ญ) ใหค้วามเหน็ชอบในกรณทีีบ่รษัิทจัดการจะดาํเนนิการตามหวัขอ้ “การ
เลือ่นกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” หรือ
ขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคําสั่งซ ือ้หรือคําสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนทีไ่ดรั้บไวแ้ลว้ หรือการหยุดรับคําสัง่ซ ือ้หรอืคําสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน”  
..... 

13.1. สทิธใินการขายคนื
หน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการมขีอ้ผูกพันทีจ่ะตอ้งรับซือ้คนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหนว่ยลงทุน 
เม ือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนนาํหน่วยลงทุนมาขายคนืแก่บรษัิทจัดการ หรือผ่าน
ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถนํา
หน่วยลงทุนมาขายคนืไดทุ้กวันทําการรับซือ้คนืตามราคารับซือ้คนืหนว่ยลงทุน
ซึง่คํานวณตามหวัขอ้ "วธิกีารคํานวณ กําหนดเวลาในการคาํนวณและการ
ประกาศมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและ
ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน" และไดรั้บการรับรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 
ยกเวน้ กรณทีีบ่ริษัทจัดการดําเนนิการตามทีก่ําหนดไวใ้นหวัขอ้ "การเล ือ่น
กําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหนว่ยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน" หรือ "การ
ไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซ ือ้หรือคําสั่งขายคนืหน่วย
ลงทุน"  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไดรั้บชําระค่ารับซือ้คนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย ์หรือ
ทรัพย์สนิอ ืน่แทนเงนิได ้ในกรณทีีก่องทุนไม่สามารถชําระเงนิค่ารับซือ้คนื
หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามทีก่ําหนดไวภ้ายใตห้วัขอ้ "การชําระ
ค่ารับซือ้คนืหน่วยลงทุนดว้ยหลักทรัพยห์รือทรัพย์สนิอ ืน่แทนเงนิ" 

บริษัทจัดการมขีอ้ผูกพันทีจ่ะตอ้งรับซือ้คนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 
เม ือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนนาํหนว่ยลงทุนมาขายคนืแก่บรษัิทจัดการ หรือผ่าน
ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถนํา
หน่วยลงทุนมาขายคนืไดทุ้กวันทําการรับซือ้คนืตามราคารับซือ้คนืหนว่ยลงทุน
ซึง่คํานวณตามหวัขอ้ "วธิกีารคํานวณ กําหนดเวลาในการคาํนวณและการ
ประกาศมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและ
ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทุน" และไดรั้บการรับรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 
ยกเวน้ กรณทีีบ่ริษัทจัดการดําเนนิการตามทีก่ําหนดไวใ้นหวัขอ้ "การเล ือ่น
กําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน" หรือ "การ
ไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามคาํสั่งซ ือ้หรือคําสั่งขายคนืหน่วย
ลงทุน"  
อย่างไรก็ตาม การขายคนืหน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออมเพือ่ใหไ้ดรั้บสทิธ ิ
ประโยชนท์างภาษีนัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนมภีาระผูกพันทีจ่ะตอ้งปฏบัิตติาม
เงือ่นไขและวธิกีารทีก่าํหนดไวใ้นกฎหมายภาษอีากร ในกรณทีีก่ารขายคนื
หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขทีก่าํหนดไวใ้น
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กฎหมายภาษีอากร ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีนา้ทีต่อ้งเสยีภาษเีพิม่เตมิตามที่
กําหนดไวใ้นกฎหมายภาษอีากรดว้ย 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไดรั้บชําระค่ารับซือ้คนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย ์หรือ
ทรัพย์สนิอ ืน่แทนเงนิได ้ในกรณทีีก่องทุนไม่สามารถชําระเงนิค่ารับซือ้คนื
หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามทีก่ําหนดไวภ้ายใตห้วัขอ้ "การชําระ
ค่ารับซือ้คนืหน่วยลงทุนดว้ยหลักทรัพยห์รือทรัพย์สนิอ ืน่แทนเงนิ" 

13.2. สทิธใินการรับเงนิปัน
ผล 

ไม่ม ี ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิผูล้งทุนสถาบันมสีทิธทิีจ่ะไดรั้บการจัดสรรกาํไรในรูปของ
เงนิปันผลจากกองทุนตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้ "การ
กําหนดเวลา และวธิกีารจ่ายเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหน่วยลงทุน" 
การจํากัดสทิธรัิบเงนิปันผล  
(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดทีถ่อืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จํากัดการถอื
หน่วยลงทุน จะถูกจํากัดสทิธรัิบเงนิปันผลในส่วนทีถ่อืเกนินัน้ เวน้แต่ในกรณี
ดังต่อไปนี ้ 
1. การเกนิสัดส่วนการถอืหน่วยลงทุนมไิดเ้กดิจากการไดห้น่วยลงทุนมา
เพิม่เตมิ  
2. การเกนิสัดส่วนการถอืหน่วยลงทุนเป็นกรณขีอ้ยกเวน้ขอ้จํากัดการถอืหน่วย
ลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑเ์ก ีย่วกบัขอ้จํากัด
การถอืหนว่ยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ  
(ข) บริษัทจัดการจะยกเงนิปันผลส่วนทีถ่กูจํากัดสทิธติาม (ก) ใหเ้ป็นรายได ้
ของแผ่นดนิ  
(ค) ในระหว่างการดําเนนิการเพือ่ยกเงนิปันผลใหเ้ป็นรายไดข้องแผ่นดนิ 
บริษัทจัดการจะจัดทําบัญชแีละแยกเงนิปันผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพยส์นิ
อ ืน่ของกองทุนรวม โดยไม่นาํมารวมคํานวณเป็นมลูค่าทรัพยส์นิของกองทุน
รวม 

13.3. สทิธใินการโอนหน่วย
ลงทุน  

.....  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนําหนว่ยลงทุนไปจํานําไดต้ามกฎหมาย 
แต่ทัง้น ีน้ายทะเบยีนจะรับจดทะเบยีนการจํานําใหแ้กผู่รั้บจํานาํทีเ่ป็นสถาบัน
การเงนิเท่านัน้  
ขอ้จํากัดการโอนหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุนขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธการ
ลงทะเบยีนโอนหน่วยลงทุนไมว่่าทอดใดๆ หากการโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวจะ
ทําใหก้ารถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จํากัด
การถอืหนว่ยลงทุน เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด
ทุน เรื่อง หลักเกณฑเ์ก ีย่วกับขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หนา้ทีข่องบริษัทจัดการ 

..... 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนําหนว่ยลงทุนไปจํานําไดต้ามกฎหมาย 
แต่ทัง้น ีน้ายทะเบยีนจะรับจดทะเบยีนการจํานําใหแ้กผู่รั้บจํานาํทีเ่ป็นสถาบัน
การเงนิเท่านัน้  
อย่างไรก็ตาม ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออม จะไม่สามารถนาํหน่วยลงทุน
ของกองทุนไปจําหนา่ย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกนัได ้
ขอ้จํากัดการโอนหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุนขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธการ
ลงทะเบยีนโอนหน่วยลงทุนไมว่่าทอดใดๆ หากการโอนหน่วยลงทุนดงักล่าว
จะทําใหก้ารถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเกนิ
ขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทุน เวน้แตเ่ขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑเ์ก ีย่วกับขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหนา้ทีข่องบริษัทจัดการ   

13.4. ขอ้จํากัดการโอนหน่วย
ลงทุน 

บริษัทจัดการหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุนขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธการ
ลงทะเบยีนโอนหน่วยลงทุนไมว่่าทอดใดๆ หากการโอนหน่วยลงทุนดงักล่าว

บริษัทจัดการหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุนขอสงวนสทิธใินการปฏเิสธการ
ลงทะเบยีนโอนหน่วยลงทุนไมว่่าทอดใดๆ หากการโอนหน่วยลงทุนดงักล่าว
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เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ที ่ทน. 
46/2556 เรื่อง หลักเกณฑเ์ก ีย่วกับขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหนา้ทีข่องบริษัทจัดการ หรือ บริษัทจัดการไม่สามารถปฏบัิตหินา้ทีท่ ี่
เก ีย่วขอ้งกับกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิและ 
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ทัง้น ี ้ขอ้กําหนด
เก ีย่วกับ FATCA เป็นไปตามทีก่ําหนดไวใ้นภายใตห้วัขอ้ 20 ของโครงการ
จัดการกองทุนรวม เรื่อง "ขอ้กําหนดเก ีย่วกับ FATCA และกฎหมายภาษี
ต่างประเทศในลักษณะเดยีวกัน"  
 

เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ย
หลักเกณฑเ์ก ีย่วกบัขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ทีข่อง
บริษัทจัดการ หรือ บริษัทจัดการไม่สามารถปฏบัิตหินา้ทีท่ ีเ่ก ีย่วขอ้งกับ
กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและ Foreign Account 
Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ทัง้น ี ้ขอ้กําหนดเก ีย่วกับ FATCA เป็นไป
ตามทีก่ําหนดไวใ้นภายใตห้วัขอ้ 20 ของโครงการจัดการกองทุนรวม เรื่อง 
"ขอ้กําหนดเก ีย่วกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะ
เดยีวกัน"  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออม จะไมส่ามารถนาํหน่วยลงทุนของกองทุนไป
จําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกนัได ้

13.7. สทิธปิระโยชนอ์ ืน่ ๆ  ไม่ม ี สทิธใินการจํานําหน่วยลงทุน  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิสะสมมลูค่า ชนดิรับซือ้คนือตัโนมัต ิและชนดิผูล้งทุน
สถาบันของกองทุนสามารถนาํหนว่ยลงทุนไปจํานําไดต้ามกฎหมาย ทัง้น ี ้นาย
ทะเบยีนจะรับจดทะเบยีนการจํานําใหแ้ก่ผูรั้บจํานาํทีเ่ป็นสถาบันการเงนิเท่านัน้  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออม จะไม่สามารถนาํหน่วยลงทุนของกองทุนไป
จําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกนัได ้

14.2. เงือ่นไขในการออก
เอกสารแสดงสทิธใินหน่วย
ลงทุนและระยะเวลาการสง่
มอบ 

..... 
ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต่ไมเ่กนิ 4 คนถอืหน่วยลงทุน
ร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจง้ชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเหล่านัน้เป็นผูถ้อืหน่วย
ลงทุนร่วมกันในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและในสมดุบัญชแีสดงสทิธแิละจะ
ถอืเอาบุคคลทีม่ชี ือ่แรกในสมุดบัญชแีสดงสทิธเิป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูส้ั่งซ ือ้
หรือผูถ้อืหน่วยลงทุน และเป็นผูไ้ดรั้บเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน 
….. 

..... 
ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนชนดิสะสมมูลคา่ ชนดิรับซือ้คนือัตโนมัต ิและชนดิผู ้
ลงทุนสถาบัน ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแตไ่มเ่กนิ 4 คนถอืหน่วยลงทุนร่วมกนั บริษัท
จัดการจะจดแจง้ชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเหล่านัน้เป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนร่วมกันใน
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและในสมุดบัญชแีสดงสทิธแิละจะถอืเอาบุคคลทีม่ ี
ช ือ่แรกในสมุดบัญชแีสดงสทิธเิป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูส้ั่งซ ือ้หรือผูถ้อืหน่วย
ลงทุน และเป็นผูไ้ดรั้บเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน 
..... 

22.1. เงือ่นไขในการเลกิ
กองทุน 

บริษัทจัดการดําเนนิการเลกิโครงการตามขอ้ 22.2 เม ือ่ปรากฏกรณดีังต่อไปนี ้ 
1. เม ือ่มจํีานวนผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลงเหลอืนอ้ยกว่าสามสบิหา้รายในวันทํา
การใด ๆ   
2. มกีารขายหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึง่ดังต่อไปนี ้ 
(ก) มกีารขายคนืหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึง่เกนิกว่าสองในสามของจํานวน
หน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  
(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซือ้ขาย
หน่วยลงทุนใดตดิต่อกันคดิเป็นจํานวนเกนิกว่าสองในสามของจํานวนหน่วย
ลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจไม่ดาํเนนิการเลกิกองทุนทีต่ามเงือ่นไขทีร่ะบุ
ไวต้ามขอ้ 2(ก) หรือ (ข) ได ้หากบริษัทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลกิกองทุนจะไม่เป็นประโยชนต์่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีเ่หลอือยู่ เน ือ่งจากกองทุนยังคงมทีรัพยส์นิคงเหลอืทีม่คีุณภาพและม ี
สภาพคล่องอย่างเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่จะไม่ไดรั้บ
ผลกระทบจากการขายคนืนัน้  

22.1.1 บริษัทจัดการดาํเนนิการเลกิโครงการตามขอ้ 22.2 เม ือ่ปรากฏกรณี
ดังต่อไปนี ้ 
(1) เม ือ่มจํีานวนผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลงเหลอืนอ้ยกว่าสามสบิหา้รายในวันทํา
การใด ๆ   
(2) มกีารขายหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึง่ดังต่อไปนี ้ 
(ก) มกีารขายคนืหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึง่เกนิกว่าสองในสามของจํานวน
หน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  
(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซือ้ขาย
หน่วยลงทุนใดตดิต่อกันคดิเป็นจํานวนเกนิกว่าสองในสามของจํานวนหน่วย
ลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจไม่ดาํเนนิการเลกิกองทุนทีต่ามเงือ่นไขทีร่ะบุ
ไวต้ามขอ้ (2)(ก) หรอื (ข) ได ้หากบรษัิทจัดการพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลกิกองทุนจะไม่เป็นประโยชนต์่อผูถ้อืหนว่ย
ลงทุนทีเ่หลอือยู่ เน ือ่งจากกองทุนยังคงมทีรัพยส์นิคงเหลอืทีม่คีุณภาพและม ี
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(ค) เม ือ่ปรากฏขอ้เท็จจรงิทีบ่ริษัทจัดการพจิารณาแลว้มคีวามเชือ่โดยสจุริต
และสมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทุนตามขอ้ 2(ก) หรือ (ข) และ
การเลกิกองทุนจะเป็นประโยชนต์อ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม  
3. มูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดโดยคํานวณตามมูลคา่ทีต่ราไวข้อง
หน่วยลงทุน ลดลงเหลอืนอ้ยกว่า 50 ลา้นบาทในวันทําการใดและบรษัิท
จัดการประสงคจ์ะเลกิกองทุนเปิดนัน้  
4. เม ือ่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบ้ริษัทจัดการเลกิกองทุนเปิด ใน
กรณทีีบ่ริษัทจัดการกระทําการหรอืงดเวน้กระทําการจนก่อใหเ้กดิความ
เสยีหายแก่กองทุน หรือไมป่ฏบัิตหินา้ทีข่องตน  
5. เม ือ่ไดรั้บความเหน็ชอบตามมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนรวมกนั
เกนิก ึง่หน ึง่ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ
จัดการ 

สภาพคล่องอย่างเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่จะไม่ไดรั้บ
ผลกระทบจากการขายคนืนัน้  
(ค) เม ือ่ปรากฏขอ้เท็จจรงิทีบ่ริษัทจัดการพจิารณาแลว้มคีวามเชือ่โดยสจุริต
และสมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทุนตามขอ้ (2)(ก) หรือ (ข) และ
การเลกิกองทุนจะเป็นประโยชนต์อ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม  
(3) มูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดโดยคํานวณตามมูลค่าทีต่ราไวข้อง
หน่วยลงทุน ลดลงเหลอืนอ้ยกว่า 50 ลา้นบาทในวันทําการใดและบรษัิท
จัดการประสงคจ์ะเลกิกองทุนเปิดนัน้  
 
(4) เม ือ่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบ้รษัิทจัดการเลกิกองทุนเปิด ใน
กรณทีีบ่ริษัทจัดการกระทําการหรอืงดเวน้กระทําการจนก่อใหเ้กดิความ
เสยีหายแก่กองทุน หรือไมป่ฏบัิตหินา้ทีข่องตน  
(5) เม ือ่ไดรั้บความเหน็ชอบตามมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนรวมกัน
เกนิก ึง่หน ึง่ของจํานวนหนว่ยลงทุนทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ
จัดการ  
 
22.1.2 นอกเหนอืจากขอ้ 22.1.1 สําหรับหน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออม บริษัท
จัดการดําเนนิการเลกิชนดิหน่วยลงทุนดังกล่าวตามขอ้ 22.2 เม ือ่ปรากฏกรณี
ดังต่อไปนี ้และบริษัทจัดการประสงคจ์ะเลกิชนดิหน่วยลงทุนนัน้ 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดโดยคํานวณตามมูลค่าทีต่ราไวข้อง
ชนดิหน่วยลงทุนเพือ่การออม ลดลงเหลอืนอ้ยกว่า 300 ลา้นบาทในวันทําการ
ใด 
(2) คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้งยกเลกิการใหส้ทิธปิระโยชนท์าง
ภาษีสําหรับหน่วยลงทุนชนดิเพือ่การออม 
(3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนของชนดิเพือ่การออมทีเ่หลอือยู่ทัง้หมดมกีารลงทุนครบ
เงือ่นไขตามทีก่ฎหมายกาํหนด 

22.2. การดําเนนิการของ
บริษัทจัดการ เม ือ่เลกิกองทุน
รวม 

เวน้แต่กฎหมาย ก.ล.ต. จะกําหนดเป็นอย่างอ ืน่ ในกรณทีีป่รากฏเหตุตาม 
22.1.บริษัทจัดการจะดาํเนนิการดงัน ี ้ 
(1) ยุตกิารรับคําสั่งซ ือ้และคาํสั่งขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วันทําการทีป่รากฏ
เหตุตามขอ้ 22.1 
(2) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชี ือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบโดย
ทางไปรษณยี์ลงทะเบยีน รวมทัง้แจง้เป็นหนังสอืใหส้ํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบดว้ย ทัง้น ี ้ภายในสามวันทําการนับแตวั่นทําการทีป่รากฏเหตุตาม
ขอ้ 22.1 
(3) จําหน่ายหลักทรัพย์ หรือทรัพยส์นิทีเ่หลอือยู่ของกองทุนดังกล่าวภายใน
หา้วันทําการนับแต่วันทําการทีป่รากฏเหตุตามขอ้ 22.1 เพือ่รวบรวมเงนิเท่าที่
สามารถกระทําไดเ้พือ่ชําระคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัต ิ 
(4) ชําระค่ารับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามสดัสว่นจํานวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม (3) 

เวน้แต่กฎหมาย ก.ล.ต. จะกําหนดเป็นอย่างอ ืน่ ในกรณทีีป่รากฏเหตุตาม 
22.1.บริษัทจัดการจะดาํเนนิการดงัน ี ้ 
ชนดิสะสมมูลค่า ชนดิรบัซือ้คนือตัโนมตั ิและชนดิผูล้งทนุสถาบนั 
(1) ยุตกิารรับคําสั่งซ ือ้และคาํสั่งขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วันทําการทีป่รากฏ
เหตุตามขอ้ 22.1.1 
(2) แจง้ใหผู้ท้ีเ่ก ีย่วขอ้งทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทําการทีป่รากฏเหตุ 
โดยวธิกีารดังน ี ้
(ก) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชี ือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหนว่ยลงทุนทราบโดยทาง
ไปรษณยี์ลงทะเบยีน 
(ข) แจง้เป็นหนังสอืถงึผูดู้แลผลประโยชน ์
(ค) แจง้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบทีจั่ดไวบ้นเว็บไซตข์อง
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(3) จําหน่ายหลักทรัพย์ หรือทรัพยส์นิทีเ่หลอือยู่ของกองทุนดังกล่าวภายใน
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ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายในสบิวันทําการนบัแตวั่นทําการทีป่รากฏเหตุตามขอ้ 
22.1 และเม ือ่ไดด้ําเนนิการชําระคา่รับซือ้คนืหนว่ยลงทุนแลว้ใหถ้อืว่าเป็นการ
เลกิกองทุน  
เม ือ่ไดด้ําเนนิการตามวรรคหนึง่แลว้ หากมหีลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิคงเหลอือยู่
จากการดําเนนิการตาม (3) ใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนนิการตาม
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว่์าดว้ยหลักเกณฑ ์
เงือ่นไข และวธิกีารชําระบัญชขีองกองทุนรวม  
เม ือ่จะมกีารเลกิกองทุนรวมใดเพราะเหตุอ ืน่ทีท่ราบกาํหนดการเลกิกองทุนรวม
ล่วงหนา้ ใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมดาํเนนิการเก ีย่วกบักองทุนรวมนัน้
ดังต่อไปนี ้ 
(1) แจง้เป็นหนังสอืใหผู้ดู้แลผลประโยชนแ์ละสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
ทราบ ทัง้น ี ้ก่อนวันเลกิกองทุนรวมเป็นเวลาไมน่อ้ยกว่า 5 วันทําการ  
(2) ดําเนนิการดว้ยวธิกีารใด ๆ  เพือ่ใหผู้ถ้อืหนว่ยลงทุนและผูล้งทุนท่ัวไป
ทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลกิกองทุนรวมเป็นเวลาไมน่อ้ยกว่า 5 วันทําการ 
เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการกองทุนรวมหรือทาง
หนังสอืพมิพ ์หรือโดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกล่าวไว ้ณ สถานทีใ่นการซือ้ขาย
หน่วยลงทุนทุกแหง่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูส้นับสนุนการขายหรือ
รับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เป็นตน้  
(3) จําหน่ายทรัพย์สนิของกองทุนรวมเพือ่รวบรวมเป็นเงนิสด เงนิฝากประเภท
กระแสรายวัน เงนิฝากประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสญัญาใชเ้งนิทีม่กีําหนด
ระยะเวลาใชเ้งนิคนืเม ือ่ทวงถาม ใหเ้สร็จส ิน้กอ่นวันเลกิกองทุนรวม 

หา้วันทําการนับแต่วันทําการทีป่รากฏเหตุตามขอ้ 22.1.1 เพือ่รวบรวมเงนิ
เท่าทีส่ามารถกระทําไดเ้พือ่ชําระคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัต ิ 
(4) ชําระค่ารับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามสดัสว่นจํานวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม (3) 
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายในสบิวันทําการนบัแตวั่นทําการทีป่รากฏเหตตุามขอ้ 
22.1.1 และเม ือ่ไดด้าํเนนิการชําระคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทุนแลว้ใหถ้อืว่าเป็น
การเลกิกองทุน  
เม ือ่ไดด้ําเนนิการตามขา้งตน้แลว้ หากมหีลักทรัพยห์รือทรัพย์สนิคงเหลอือยู่
จากการดําเนนิการตาม (3) ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมดําเนนิการตาม
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว่์าดว้ยหลักเกณฑ ์
เงือ่นไข และวธิกีารชําระบัญชขีองกองทุนรวม  
 
ชนดิเพือ่การออม 
(1) ยุตกิารรับคําสั่งซ ือ้และคาํสั่งขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วันทีเ่กดิเหตุการณ์
ตามขอ้ 22.1.1 หรือ 22.1.2  
(2) แจง้ใหผู้ท้ีเ่ก ีย่วขอ้งทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทําการทีป่รากฏเหต ุ
โดยวธิกีารดังน ี ้
(ก) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชี ือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหนว่ยลงทุนทราบโดยทาง
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) โดยขอ้มูล
ทีแ่จง้ดังกล่าวตอ้งมสีาระสําคญัอย่างนอ้ยดังน ี ้
(ก) บริษัทจัดการจะดําเนนิการโอนยา้ยการลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนของ
กองทุนไปยังกองทุนรวมเพือ่การออมอ ืน่ภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการที่
มรีะดับความเส ีย่งใกลเ้คยีงหรือตํา่กว่ากองทุนเดมิตามดุลยพนิจิของบริษัท
จัดการ  ทัง้น ี ้เป็นไปตามขอ้กําหนดของหน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง โดยจะไมเ่ก็บ
ค่าธรรมเนยีมการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 
(ข) ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะโอนยา้ยการลงทุนไปยังกองทุนรวม
เพือ่การออมอ ืน่อกีทอดหนึง่ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถแจง้ต่อบรษัิทจัดการ
เพือ่โอนยา้ยการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพือ่การออมอ ืน่ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
กําหนด และผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดรั้บยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการขายหรอืรับซือ้
คนืหน่วยลงทุนเม ือ่เป็นไปตามเงือ่นไขโดยครบถว้นดังน ี ้ 
1. เป็นการโอนยา้ยตามคําสัง่ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นครัง้แรกโดยโอนยา้ยไป
ยังกองทุนรวมเพือ่การออมอ ืน่ทีอ่ยู่ภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการเดยีวกนั  
2. เป็นการโอนยา้ยการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการกําหนด ทัง้น ี ้ใน
การกําหนดระยะเวลาดังกล่าวบรษัิทจัดการตอ้งคํานงึถงึระยะเวลาทีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนจะสามารถดําเนนิการเพือ่แจง้โอนยา้ยการลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสม  
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(2.2) กรณเีกดิเหตุการณต์ามขอ้ 22.1.2(3) โดยขอ้มลูทีแ่จง้ดังกล่าวตอ้งม ี
สาระสําคัญอย่างนอ้ยดงัน ี ้
(ก) บริษัทจัดการจะดําเนนิการโอนยา้ยการลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนของ
กองทุนไปยังกองทุนอ ืน่ทีอ่ยู่ภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการทีม่รีะดับความ
เส ีย่งใกลเ้คยีงหรือตํ่ากว่ากองทุนนีห้รือโอนยา้ยการลงทุนไปยังชนดิหน่วย
ลงทุนอ ืน่ในกองทุนเดยีวกันตามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ ทัง้น ี ้เพือ่
ประโยชนส์ูงสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยไมเ่ก็บคา่ธรรมเนยีมการขายหรือรับ
ซือ้คนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุน  
(ข) ในกรณทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนประสงคจ์ะโอนยา้ยการลงทุนไปยังกองทุนอ ืน่
อกีทอดหนึง่ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถแจง้ต่อบรษัิทจัดการเพือ่โอนยา้ยการ
ลงทุนไปยังกองทุนอ ืน่ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนกําหนด และผูถ้อืหน่วยลงทุนจะ
ไดรั้บยกเวน้ค่าธรรมเนยีมการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุนเม ือ่เป็นไปตาม
เงือ่นไขโดยครบถว้นดังน ี ้ 
1. เป็นการโอนยา้ยตามคําสัง่ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นครัง้แรกโดยโอนยา้ยไป
ยังกองทุนอ ืน่ทีอ่ยู่ภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการเดยีวกนั  
2. เป็นการโอนยา้ยการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการกําหนด ทัง้น ี ้ใน
การกําหนดระยะเวลาดังกล่าวบรษัิทจัดการตอ้งคํานงึถงึระยะเวลาทีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนจะสามารถดําเนนิการเพือ่แจง้โอนยา้ยการลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสม 
(3) จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพยส์นิทีเ่หลอือยู่ของกองทุนรวมดังกล่าว
ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันทีเ่กดิเหตุการณต์ามขอ้ 22.1.1 หรือ 22.1.2 
(4) รวบรวมเงนิทีไ่ดจ้ากการดําเนนิการตาม (3) ภายใน 10 วันทําการนบัแต่
วันทีเ่กดิเหตุการณต์ามขอ้ 22.1.1 หรือ 22.1.2 
(5) ดําเนนิการโอนยา้ยการลงทุนตามแนวทางทีก่าํหนดไวใ้นโครงการโดยไม่
ชักชา้ เม ือ่ไดด้ําเนนิการตามวรรคหนึง่แลว้ ใหถ้อืว่าเป็นการเลกิกองทุนรวมนัน้ 
เม ือ่ไดด้ําเนนิการตามขา้งตน้แลว้ หากมหีลักทรัพยห์รือทรัพย์สนิคงเหลอือยู่
จากการดําเนนิการตาม (3) ใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนนิการตาม
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว่์าดว้ยหลักเกณฑ ์
เงือ่นไข และวธิกีารชําระบัญชขีองกองทุนรวม 
 
เม ือ่จะมกีารเลกิกองทุนรวมใดเพราะเหตุอ ืน่ทีท่ราบกาํหนดการเลกิกองทุนรวม
ล่วงหนา้ ใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมดาํเนนิการเก ีย่วกบักองทุนรวมนัน้
ดังต่อไปนี ้ 
(1) แจง้ใหผู้ท้ีเ่ก ีย่วขอ้งทราบกอ่นวันเลกิกองทุนไม่นอ้ยกว่า 5 วันทําการโดย
วธิกีารดังน ี ้
(ก) แจง้เป็นหนังสอืถงึผูดู้แลผลประโยชน ์
(ข) แจง้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบทีจั่ดไวบ้นเว็บไซตข์อง
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(ค) แจง้ตลาดหลักทรัพย์ในกรณทีีห่น่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เป็น
หลักทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์
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(2) ดําเนนิการดว้ยวธิกีารใด ๆ  เพือ่ใหผู้ถ้อืหนว่ยลงทุนและผูล้งทุนท่ัวไป
ทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลกิกองทุนรวมเป็นเวลาไมน่อ้ยกว่า 5 วันทําการ 
เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการกองทุนรวมหรือทาง
หนังสอืพมิพ ์หรือโดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกล่าวไว ้ณ สถานทีใ่นการซือ้ขาย
หน่วยลงทุนทุกแหง่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูส้นับสนุนการขายหรือ
รับซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เป็นตน้  
(3) จําหน่ายทรัพย์สนิของกองทุนรวมเพือ่รวบรวมเป็นเงนิสด เงนิฝากประเภท
กระแสรายวัน เงนิฝากประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสญัญาใชเ้งนิทีม่กีําหนด
ระยะเวลาใชเ้งนิคนืเม ือ่ทวงถาม ใหเ้สร็จส ิน้กอ่นวันเลกิกองทุนรวม 
 

 


