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รายละเอียดโครงการจดัการ 

1. ช่ือ ประเภท และอายขุอง

โครงการจดัการกองทุนรวม 

1.1. ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท เอเชียน บอนด ์2022A 

1.2. ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) : :  K Fixed-Dated Asian Bond 2022A Fund 

1.3. ช่ือยอ่ : KAB22A 

... 

1.6. การก าหนดอายุโครงการ : ก าหนด 

1.7. อายุโครงการ : 2 ปี 6 เดือน 

… 

1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :  

ประมาณ 2 ปี 6 เดือน โดยไม่ต า่กวา่ 2 ปี 5 เดือน และไม่เกิน 2 ปี 7 เดือน นับ

จากวนัท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รบัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุน

รวม 

 

เง่ือนไขอื่นๆ : บริษัทจดัการอาจยุติการเสนอขายในระหวา่งการเสนอขายหน่วย

ลงทุนครั้งแรก หรือเลิกกองทุนภายหลงัส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกหรือ

เลิกกองทุนก่อนครบอายุโครงการ ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณอ์ยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือ

หลายอยา่งดงัต่อไปน้ี 

1) บริษัทจดัการพิจารณาเห็นวา่ไม่สามารถลงทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

หรือสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลง หรือไม่สามารถหาตราสารท่ีจะลงทุนตามท่ี

แจง้ไวไ้ด ้หรือสถานการณก์ารลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาด

และเศรษฐกจิมีความผนัผวน หรือเกิดเหตุการณไ์ม่ปกติ และผูถื้อหน่วยลงทุนอาจ

ไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามอตัราท่ีประมาณการไว ้

2) กองทุนหลกัเลิกกองทุนก่อนครบก าหนดอายุโครงการ 

3) มีการขายคืนกองทุนหลกัเป็นจ านวนมากอยา่งมีนัยส าคญั จนอาจส่งผลกระทบ

ต่อการลงทุนหรือผลการด าเนินงานของกองทุนหลกั และบริษัทจดัการพจิารณา

แลว้เห็นว่า การลงทุนในกองทุนหลกัไม่เหมาะสมอีกต่อไปหรือคาดการณว์า่หากยงั

ลงทุนในกองทุนหลกั อาจจะส่งผลกระทบต่อกองทุนและผูถื้อหน่วยลงทุน 

4) จ าหน่ายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกไดต้ า่กวา่ 300 ลา้นบาท 

1.1. ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ี AB 2022A 

1.2. ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) : K Fixed Income AB 2022A Fund  

1.3. ช่ือยอ่ : K-AB22A 

... 

1.6. การก าหนดอายุโครงการ : ไม่ก าหนด 

1.7. อายุโครงการ : - 

… 

1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) : - 

เง่ือนไขอื่นๆ : - 
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2. จ  านวนเงินทุนของโครงการ

จดัการกองทุนรวม มูลคา่ที่

ตราไว ้จ  านวน ประเภท ราคา

ของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย 

… 

2.8. มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ขายคืน :  

2.9. จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต่าของการสัง่ขายคืน :  

2.10. มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ :  

2.11. จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ : 

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม : 

… 

2.8. มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ขายคืน : 500 บาท 

2.9. จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต่าของการสัง่ขายคืน :ไม่ก าหนด 

2.10. มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ : 50 บาท 

2.11. จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ : ไม่ก าหนด 

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้มลูค่าขัน้ต า่ในการสัง่ขายคืนหรือมลูค่า

คงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ใหก้บัผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ตามประเภทของผูล้งทุน ตาม

ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซ้ือขาย หรือตามเง่ือนไขท่ี

บริษัทจดัการอาจก าหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะ

ประกาศใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการ

จดัการกองทุนรวม ชนิด

กองทุนรวม ประเภทกองทุน

รวม นโยบายการลงทุน 

ลกัษณะพิเศษ การลงทุนใน

ตา่งประเทศ การลงทุนใน

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

ประเภทและอตัราสว่นการ

ลงทุนในหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยส์ินอ่ืน หรือการหาดอก

ผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน 

3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

กองทุนมีวตัถุประสงคท่ี์จะมุ่งแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ี

ต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ คือ กองทุน 

Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022, Class A(USD)-MD1 ซ่ึงมี

นโยบายการลงทุนท่ีเหมาะสมกบัผูล้งทุนท่ีตอ้งการผลตอบแทนจากการลงทุนใน

ตราสารหน้ีในตลาดเอเชียเป็นส่วนใหญ่ 

3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

กองทุนมีวตัถุประสงคท่ี์จะมุ่งแสวงหาผลตอบแทนท่ีไดร้บัจากการลงทุนในตราสาร

หน้ีทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

 

3.3. ประเภทกองทุนตามลกัษณะพิเศษ  :  

กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) 

ช่ือกองทุนหลกั (กรณี Feeder Fund) : กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity 

Fund 2022, Class A(USD)-MD1 

กองทุนหลกัจดทะเบียนซ้ือขายในประเทศ : ฮ่องกง (Hong Kong) 

3.3. ประเภทกองทุนตามลกัษณะพิเศษ  :  

กองทุนรวมท่ีมีนโยบายเปิดใหม้กีารลงทุนในกองทุนรวมอืน่ภายใต ้บลจ. เดียวกนั 

(Cross Investing Fund) 

3.4. ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ :  

กองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนแบบมีความเส่ียงต่างประเทศ 

3.4. ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ :  

กองทุนท่ีลงทุนแบบมีความเส่ียงทั้งในและต่างประเทศ 

การก าหนดสดัส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่ก าหนดสดัส่วนการลงทุนใน

ต่างประเทศ 

3.7. การลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  

ไม่ลงทุน 

3.7. การลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  

ลงทุน 
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3.8. กลยุทธก์ารบริหารกองทุน (Management Style) : อื่นๆ 

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยมุ่งหวงั

ใหผ้ลประกอบการเคล่ือนไหวตามกองทุนหลัก ทั้งน้ี กองทุนหลักใชก้ลยุทธ์การ

บริหารแบบ Buy-and-hold 

3.8. กลยุทธก์ารบริหารกองทุน (Management Style) : อื่นๆ 

มุ่งหวังใหผ้ลประกอบการเคล่ือนไหวตามดัชนีช้ีวัด และในบางโอกาสอาจสรา้ง

ผลตอบแทนสูงกว่าดชันีช้ีวดั 

3.9. ดชันีช้ีวดั/อา้งอิง (Benchmark) :   

ไม่มี เน่ืองจากกองทุนลงทุนในกองทุนหลกัซ่ึงไม่มีตวัช้ีวดัและเป็นกองทุนท่ีมีอายุ

โครงการ โดยมีการบริหารแบบ Buy-and-hold เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนในอตัราท่ี

เหมาะสม 

 

หมายเหตุ: 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงดชันีช้ีวดัในการเปรียบเทียบตามท่ี

บริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซ่ึงอยูภ่ายใตก้รอบนโยบายการลงทุนท่ีก าหนด 

โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอยา่งชดัเจนถึง

วนัท่ีมีการเปล่ียนดชันีช้ีวดั ค าอธิบายเกี่ยวกบัดชันีช้ีวดั และเหตุผลในการเปล่ียน

ดชันีช้ีวดัดงักล่าวตามวธีิการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ภายในเวลาท่ีผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการ

ตดัสินใจลงทุนได ้

 

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงดชันีช้ีวดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน และ/หรือ ประกาศ 

ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกบัมาตรฐานการวดัผลการ

ด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปล่ียนแปลงดชันีช้ีวดัในการใช้

เปรียบเทียบในกรณีท่ีผูอ้อกตวัดชันีของดชันีช้ีวดัไม่ไดจ้ดัท าหรือเปิดเผยขอ้มลู/

อตัราดงักล่าวอีกต่อไป และ/หรือกรณีท่ีกองทุนหลกัเปล่ียนแปลงดชันีช้ีวดั บริษัท

จดัการจะแจง้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าตาม

วิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

ก าหนด ภายในเวลาท่ีผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทุน

ได ้

3.9. ดชันีช้ีวดั/อา้งอิง (Benchmark) :   

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดชันีพนัธบตัรรฐับาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาด

ตราสารหน้ีไทย สดัส่วน (%): 20.00 

2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดชันีพนัธบตัรรฐับาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาด

ตราสารหน้ีไทย สดัส่วน (%): 10.00 

3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดชันีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมี

อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสารอยูใ่นระดบั A- ขึ้ นไป อายุ 1 - 3 ปี ของ

สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย สดัส่วน (%): 40.00 

4. ดชันีตราสารหน้ีภาครฐัระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) 

สดัส่วน (%): 25.00 

5. ดชันี US Generic Government 6 Month Yield สดัส่วน (%): 5.00  

บวกดว้ยค่าเฉล่ียของ Credit Spread ของตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบั 

BBB อายุ 6 เดือน ในช่วงระยะเวลาท่ีค านวณผลตอบแทน ปรบัดว้ยตน้ทุนการ

ป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณ

ผลตอบแทน 90% และปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ 

วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 10% 

 

หมายเหตุ: 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงดชันีช้ีวดัในการเปรียบเทียบตามท่ี

บริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซ่ึงอยูภ่ายใตก้รอบนโยบายการลงทุนท่ีก าหนด 

โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอยา่งชดัเจนถึง

วนัท่ีมีการเปล่ียนดชันีช้ีวดั ค าอธิบายเกี่ยวกบัดชันีช้ีวดั และเหตุผลในการเปล่ียน

ดชันีช้ีวดัดงักล่าวตามวธีิการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ 
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ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ภายในเวลาท่ีผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการ

ตดัสินใจลงทุนได ้

 

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงดชันีช้ีวดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน และ/หรือ ประกาศ 

ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกบัมาตรฐานการวดัผลการ

ด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปล่ียนแปลงดชันีช้ีวดัในการใช้

เปรียบเทียบในกรณีท่ีผูอ้อกตวัดชันีของดชันีช้ีวดัไม่ไดจ้ดัท าหรือเปิดเผยขอ้มลู/

อตัราดงักล่าวอีกต่อไป บริษัทจดัการจะแจง้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนทราบล่วงหน้าตามวธีิการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ภายในเวลาท่ีผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์

จากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทุนได ้

3.11. รายละเอียดเกี่ยวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพิเศษ :  

- กองทุน buy & hold 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนมีนโยบายท่ีจะน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเนน้ลงทุนในหน่วย

ลงทุนของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022, Class A

(USD)-MD1 (กองทุนหลกั) ในอตัราส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่รอ้ย

ละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลกัมีนโยบายลงทุนในตรา

สารหน้ีในภูมิภาคเอเชียท่ีอยูใ่นสกุลเงินดอลลารส์หรฐั (USD) และลงทุนส่วนใหญ่

ในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้

(Investment Grade) กองทุนหลกัจดัตั้งและจดัการโดย Invesco Hong Kong 

Limited ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งของฮ่องกง โดยไดร้บัการก ากบัดูแลและ

อนุญาตจาก Securities and Futures Commission of Hong Kong (SFC) ซ่ึงเป็น

สมาชิกสามญัของ International Organization of Securities Commissions 

(IOSCO) โดยมิไดเ้ป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(Hedge fund) 

3.11. รายละเอียดเกี่ยวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพิเศษ :  

 - กองทุนรวมท่ีมีนโยบายเปิดใหม้ีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต ้บลจ. 

เดียวกนั 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนจะลงทุนโดยตรงในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตราสารหน้ี

ภาครฐั และเอกชน หน่วย CIS สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตราสารท่ีมสีญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์(Securities 

Lending) ธุรกรรมการซ้ือโดยมสีญัญาขายคืน (Reverse Repo) ทั้งในและ

ต่างประเทศ รวมกนัไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

รวมทั้งอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่ง

ใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด ทั้งน้ี ส าหรบัการลงทุน

ในต่างประเทศ กองทุนจะป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไม่น้อยกว่ารอ้ย

ละ 90 ของมลูค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ  
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ส าหรบัการลงทุนท่ีเหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน 

เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นทั้งในและ

ต่างประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งตามท่ี

กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 

 

ทั้งน้ี กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนใหสู้งขึ้ นหรือเพื่อลด

ค่าใชจ้่ายของกองทุน รวมถึงกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนั

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน อยา่งไรก็ตาม 

กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) 

 

นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กว่าท่ี

สามารถลงทุนได ้(Non – Investment Grade) เฉพาะกรณีท่ีตราสารหน้ีน้ันไดร้บั

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ขณะท่ี

กองทุนลงทุนเท่าน้ัน 

... 

กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถ

ลงทุนได ้(Investment Grade) อยา่งไรก็ดี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีไม่ได้

รบัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) หรือไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ

ต า่กว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 20 

ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

 

ส าหรบัการลงทุนส่วนท่ีเหลือกองทุนอาจลงทุนในตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ตราสาร 

Basel III และ/หรือสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าและ/หรือตราสารท่ีมสีญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าแฝงท่ีมี underlying เป็นตราสารดงักล่าว รวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 20 ของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

 

นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซ่ึงอยูภ่ายใตก้าร

บริหารจดัการของบริษัทจดัการเดียวกนัไดโ้ดยไม่จ ากดัอตัราส่วน และกองทุนรวม

อื่นน้ันมีการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ท่ีบริษัทจดัการ

เดียวกนัเป็นผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการต่อไปไดอ้ีกไม่เกิน 1 ทอด  

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวม

ในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนรวมฟีด

เดอร ์(Feeder fund) หรือสามารถกลบัมาเป็นกองทุนรวมท่ีมีการลงทุนโดยตรงใน

ตราสารและ/หรือหลกัทรพัยท์ั้งในและต่างประเทศได ้โดยไม่ท าใหร้ะดบัความเส่ียง

ของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้ น ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการ

กองทุนซ่ึงขึ้ นอยูก่บัสถานการณต์ลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วย

ลงทุน โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอยา่ง

น้อย 30 วนั ก่อนด าเนินการเปล่ียนแปลงประเภทกองทุนดงักล่าว โดยประกาศ

ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :  

ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :  

กองทุนอาจลงทุนในต่างประเทศ โดยไม่ก าหนดสดัส่วนการลงทุน 



ตารางเปรียบเทียบการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท เอเชียน บอนด ์2022A ที่ไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุน 

6 
 

  หวัขอ้ เดิม ใหม ่

7. การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  7.1. ช่องทางการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน :  

- บริษัทจดัการ 

7.1. ช่องทางการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน :  

- Internet 

- บริษัทจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน 

7.2. รายละเอียดช่องทางการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : 7.2. รายละเอียดช่องทางการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : 

สามารถดูขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือเวบ็ไซต ์บลจ. 

7.3. วิธีการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน :  

- แบบอตัโนมติั 

7.3. วิธีการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน :  

- แบบดุลยพินิจของผูล้งทุน 

7.4. รายละเอียดวิธีการรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

7.4.1 การรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตัิ 

1. บริษัทจดัการถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัตาม

เง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนอตัโนมติัใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ทั้งน้ี การรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนอตัโนมติัดงักล่าวจะท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละราย

ลดลง 

2. การพิจารณาจ านวนเงินและการจา่ยเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัจะ

ขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ ซ่ึงบริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนอตัโนมติัจากการจา่ยผลตอบแทนของกองทุนหลกั และ/หรือจากก าไรสุทธิ 

และ/หรือก าไรสะสมของกองทุน 

3. บริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ือ

ปรากฏอยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนโดยขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

4. บริษัทจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนท่ีค านวณได ้ณ ส้ินวนัท าการรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนอตัโนมติัเป็นเกณฑใ์นการค านวณราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน และ

บริษัทจดัการจะช าระเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชี

กองทุน 

5. ในการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดทา้ยเมื่อครบอายุโครงการ บริษัทจดัการจะ

7.4. รายละเอียดวิธีการรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน โดยมีมลูค่าขัน้ต า่ในการสัง่

ขายคืนตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือ

ยกเวน้มลูค่าขัน้ต า่ในการสัง่ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ัง่ขายคืน

หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามระยะเวลาการถือครอง

หน่วยลงทุน ตามช่องทางการซ้ือขาย หรือตามเง่ือนไขอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจ

ก าหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีรองรบับริการต่างๆ ของ

บริษัทจดัการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงบริษัท

จดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ อยา่งไรก็ตาม 

บริษัทจดัการอาจใหท้ ารายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีมลูค่าขัน้ต า่น้อยกวา่ท่ี

ก าหนดในบางกรณีได ้เพื่อรองรบัรายการส่งเสริมการขายหรือบริการของบริษัท

จดัการ โดยขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

 

การช าระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะ

ช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้ายคืนภายใน 5 วนัท าการนับตั้งแต่วนัถดั

จากวนัท าการท่ีค านวณราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุน และราคา

หน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะช าระเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นค าขอ

เปิดบญัชีกองทุน และ/หรือวธีิการอื่นใดท่ีบริษัทจดัการยอมรบัเพื่ออ านวยความ
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รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยจะรบัซื้ อคืนเป็น

จ านวนเงินท่ีจดัสรรจากเงินสดรบัท่ีไดจ้ากดอกเบ้ียหรือจากเงินตน้ของหลกัทรพัย์

หรือทรพัยสิ์นตามหวัขอ้ 3.13 หลงักนัเงินส ารองส าหรบัค่าใชจ้า่ยของกองทุน (ถา้

มี) 

โดยในการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดทา้ยดงักล่าว บริษัทจดัการจะน าเงินค่ารบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัไปซื้ อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค ตลาดเงิน หรือ

กองทุนเปิดเค ตราสารรฐัระยะสั้น หรือกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีระยะสั้น 

(กองทุนปลายทาง) ตามท่ีระบุไวใ้นสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยจ านวน

หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บั ค านวณโดยใชร้าคา

ขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนัท าการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดย

อตัโนมติัของกองทุนตน้ทาง 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ด าเนินการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดย

อตัโนมติัในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่าการไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดย

อตัโนมติัครั้งน้ันๆ เป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไม่

สามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได ้เวน้แต่บริษัทจดัการจะเห็นว่าเหมาะสม

และจะอนุญาตเป็นกรณีพิเศษส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกราย บริษัทจดัการสงวน

สิทธิท่ีจะเรียกคืนสมุดบญัชีแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการปิดบญัชีกองทุนไม่วา่

ดว้ยเหตุใด 

 

7.4.2 การช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะ

ช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้ายคืนภายใน 5 วนัท าการนับตั้งแต่วนัถดั

จากวนัท าการท่ีค านวณราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุนและราคา

หน่วยลงทุน โดยมิใหนั้บรวมวนัหยุดท าการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจการ

จดัการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทุน

รวม บริษัทจดัการจะช าระเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชี

กองทุน และ/หรือวธีิการอื่นใดท่ีบริษัทจดัการยอมรบัเพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้ ้

สะดวกใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็นตน้ ทั้งน้ี กรณีท่ีบริษัท

จดัการจดัใหม้ีช่องทางการรบัช าระเงินค่าขายคืนเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ ้

ถือหน่วยทราบล่วงหนา้ในเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ 
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ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็นตน้ ทั้งน้ี กรณีท่ีบริษัทจดัการจดัใหม้ี

ช่องทางการรบัช าระเงินค่าขายคืนเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทราบ

ล่วงหน้าในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

7.4.3 การจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ยกเวน้ในกรณีตามขอ้ "การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่

ผูถื้อหน่วยลงทุน" หรือ "การไมข่ายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหรือ

ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัไวแ้ลว้หรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุน" บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืน โดยค านวณจากราคารบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ์ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเป็นจ านวนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะ

ค านวณจ านวนเงินท่ีสัง่ขายคืนโดยคูณจ านวนหน่วยลงทุนดว้ยราคารบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนท่ีค านวณได ้ณ ส้ินวนัท าการรบัซื้ อคืนน้ัน 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเป็นจ านวนเงิน บริษัทจดัการจะค านวณจ านวน

หน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืนดว้ยราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีค านวณได ้ณ วนัท าการ

รบัซื้ อคืนน้ัน ทั้งน้ี จ านวนหน่วยลงทุนท่ีค านวณไดจ้ะเป็นตวัเลขทศนิยม 4 

ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ท้ิง 

ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณต่์อเมื่อบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนได้

ตรวจสอบแลว้ว่าผูส้ัง่ขายคืนมีจ านวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน

เพียงพอกบัจ านวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืน 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนและการขายคืนดงักล่าวเป็นผลใหห้น่วยลงทุนท่ี

ผูถื้อหน่วยลงทุนถือตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนมีมลูคา่ต า่กวา่หน่วยลงทุน

คงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ บริษัทจดัการอาจด าเนินการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่

ทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษัทจดัการประสงคจ์ะเปล่ียนแปลง

มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ บริษัทจดัการจะแจง้ใหส้ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

ในกรณีท่ีจ านวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเกินกวา่จ านวนหน่วย

ลงทุนทั้งหมดท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีอยูต่ามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะ
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ถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดตามจ านวนเท่าท่ี

ปรากฏอยูต่ามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ี

สมบูรณซ่ึ์งเป็นไปตามเง่ือนไขขา้งตน้เท่าท่ีบริษัทจดัการสามารถรบัซื้ อไดจ้าก

จ านวนเงินสดของกองทุน 

บริษัทจดัการจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนท่ีรบัซื้ อคืนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน

ในวนัท าการถดัจากวนัท่ีค านวณราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

7.5. ระยะเวลาในการรบัซื้ อคืน :  ทุก 3 เดือน 7.5. ระยะเวลาในการรบัซื้ อคืน : ทุกวนัท าการ  

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรบัซื้ อคืน :  

บริษัทจดัการจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัทุก 3 เดือน ทั้งน้ี การรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัจะขึ้ นอยูก่บัการพจิารณาจ่ายผลตอบแทนของกองทุนหลกั 

และดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน โดยบริษัทจดัการอาจก าหนดวนัรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนครั้งแรกน้อยกวา่หรือเกินกว่า 3 เดือนนับจากวนัท่ีจดทะเบียนได ้และจะ

ประกาศหรือแจง้วนัท าการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ อยา่งไรก็

ตาม ระยะเวลาในการรบัซื้ อคืนอาจเปล่ียนแปลงได ้ซ่ึงบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ ้

ถือหน่วยลงทุนรบัทราบ 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรบัซื้ อคืน :  

บริษัทจดัการจะแจง้วนัเร่ิมรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบทางเว็บ

ไซดข์องบริษัทจดัการ 

 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะท าการรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนทุกวนัท าการซ้ือขาย ตามเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวนส่วน

สรุปขอ้มลูส าคญั  

 

โดยวนัท าการซ้ือขายในท่ีน้ี หมายถึง วนัท าการปกติของบริษัทจดัการ และไม่เป็น

วนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกิจจดัการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในท านอง

เดียวกนักบัธุรกิจจดัการกองทุน และผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้งในต่างประเทศ ซ่ึง

จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา ซ่ึงวนัหยุดท าการดงักล่าวรวมถึง วนัหยุดท าการ

ของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือวนัหยุดท าการของประเทศ/ตลาดหลกัทรัพยท่ี์

กองทุนลงทุนและ/หรือท่ีกองทุนต่างประเทศจดทะเบียนซ้ือขาย และ/หรือวนัหยุด

ท าการของตัวแทนรับค าสัง่ ซ้ือขาย และ/หรือวันหยุดท าการของธนาคาร

ต่างประเทศหรือประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และ/

หรือวนัหยุดท าการอื่นใดท่ีจะประกาศเพิ่มเติม 

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

การจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

ตดัออก 
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ยกเวน้ในกรณีตามขอ้ “การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่

ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือ “การไมข่ายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหรือ

ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจดัการจะ

จดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืน โดยค านวณจากราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท่ี

บริษัทจดัการไดร้บัการตกลงยนิยอมจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหร้บัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ซ่ึงหากวนัดงักล่าวไม่ตรงกบัวนัท าการ บริษัทจดัการจะถือว่าบริษัทจดัการไดร้บั

การตกลงยนิยอมจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหข้ายคืนหน่วยลงทุนในวนัท าการวนัแรกถดั

จากวนัดงักล่าว 

 

บริษัทจดัการจะค านวณจ านวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืนส าหรบัผูท่ี้ขายคืนหน่วย

ลงทุน โดยหารจ านวนเงินท่ีสัง่ขายคืนทั้งหมดซ่ึงก าหนดไวใ้นหวัขอ้ “เง่ือนไขการ

ลงทุน” ดว้ยราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีค านวณได ้ณ ส้ินวนัท าการขายคืนน้ัน 

ทั้งน้ี จ านวนหน่วยลงทุนท่ีค านวณไดจ้ะเป็นตวัเลขทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตดั

ทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ท้ิง 

 

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบรูณต่์อเมื่อบริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนได้

ตรวจสอบแลว้ว่าผูส้ัง่ขายคืนมีจ านวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน

เพียงพอกบัจ านวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืน 

บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืนตามการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ี

สมบูรณซ่ึ์งเป็นไปตามเง่ือนไขขา้งตน้เท่าท่ีบริษัทจดัการสามารถรบัซื้ อคืนไดจ้าก

จ านวนเงินสดของกองทุนท่ีมีอยูข่ณะน้ัน 

บริษัทจดัการจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนท่ีรบัซื้ อคืนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน

ในวนัท าการถดัจากวนัท าการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจ านวนน้ัน 

13. เง่ือนไขและขอ้จ  ากดัใน

การจดัสรรและการโอนหน่วย

ลงทุน  

 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการ

ลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่วา่ทอดใดๆ ในกรณีต่อไปน้ี 

1. การโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวจะท าใหก้ารถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่ม

บุคคลเดียวกนัใดเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศ

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

1. การโอนใหบิ้ดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถื้อหน่วยลงทุน  

2. การโอนทางมรดกตามกฎหมาย  

3. การโอนตามค าสัง่ศาล  

4. การโอนอนัเน่ืองมาจากการบงัคบัจ าน าหน่วยลงทุน  
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คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วย

ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต 

2. การโอนหน่วยลงทุนส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบั

กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) ได ้ทั้งน้ี ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั FATCA เป็นไปตามท่ี

ก าหนดไวใ้นหวัขอ้ 20 ของโครงการจดัการกองทุนรวม เร่ือง "ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั 

FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั" 

 

5. การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซ่ึงบริษัทจดัการเห็นสมควรอนุมติัใหโ้อนได ้ 

นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากกรณีท่ีระบุ

ขา้งตน้ 

 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการจดัสรร

และการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณีท่ีการจัดสรรและการโอนหน่วย

ลงทุนดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมาย

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเ งินและ Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อ

หน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ 

โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

15. ค่าธรรมเนียมและ

ค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจาก

กองทุนรวมและผูส้ัง่ซ้ือหรือผู ้

ถือหน่วยลงทุน  

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีประมาณการไดท่ี้

เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :  

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  

ประมาณการคา่ใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 

4.8685 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีประมาณการไดท่ี้

เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :  

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  

ประมาณการคา่ใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 

4.8685 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม :  

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 3.2100 ต่อปี

ของจ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 

0.2675 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม :  

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 3.2100 ต่อปี 

ของมลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมลูค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มลูค่าหน้ีสิน

ทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และ

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารบริหารจดัการของ

บริษัทจดัการเดียวกนั (กองทุนปลายทาง) บริษัทจดัการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการ
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รายละเอียดเพิ่มเติม : 

 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 

0.3210 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

… 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ต่อปีของจ านวน

เงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

… 

จดัการซ ้าซอ้นกบักองทุนปลายทาง โดยจะเป็นไปตามกรณีตวัอยา่ง เช่น กองทุนตน้

ทางมี NAV 1,000 ลา้นบาท โดยไดจ้ดัสรรการลงทุนไปยงักองทุนปลายทางซ่ึงอยู่

ภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจดัการเดียวกนั 100 ลา้นบาท กองทุนตน้ทาง

จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการจาก (1) เงินลงทุน 900 ลา้นบาทในอตัราท่ี

กองทุนตน้ทางก าหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ลา้นบาทในอตัราท่ีกองทุน

ปลายทางก าหนด เป็นตน้ รวมถึงกรณีท่ีกองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจดัการอีกทอดหน่ึง บริษัทจดัการจะไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมดงักล่าวซ า้ซอ้นดว้ยเช่นกนั 

 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 

0.2675 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมลูค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี 

มลูค่าหน้ีสินทั้งหมดไม่รวมถึงคา่ธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ดงักล่าวไดร้วมค่าธรรมเนียมการรบัฝากทรพัยสิ์น

ในต่างประเทศแลว้ 

 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 

0.3210 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมลูค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี 

มลูค่าหน้ีสินทั้งหมดไม่รวมถึงคา่ธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

... 



ตารางเปรียบเทียบการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท เอเชียน บอนด ์2022A ที่ไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุน 

13 
 

  หวัขอ้ เดิม ใหม ่

15.2.6 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ต่อปี ของมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

… 

(2) ค่าใชจ้า่ยเพื่อการด าเนินงานของกองทุนซ่ึงจะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมี

ค่าใชจ้่ายเกิดขึ้ นตามจ านวนท่ีจา่ยจริง โดยในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของ

กองทุนเฉล่ียเท่ากนัทุกวนัหรือตดัจ่ายครั้งเดียวทั้งจ านวนตามระยะเวลาท่ีจะไดร้บั

ผลประโยชน์จากค่าใชจ้่ายน้ันหรือในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดค่าใชจ้่ายดงักล่าวขึ้ น 

ไดแ้ก่ 

เพิ่ม 

(น) ค่าใชจ้่ายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชห้รืออา้งอิงดชันีหลกัทรพัย ์เคร่ืองหมายการคา้ 

และ/หรือเคร่ืองหมายบริการของตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือของผูค้ านวณและ

ประกาศดชันี (Index Provider) 

(บ) ค่าใชจ้่ายในการจดัท าโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ค่าส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ ์

การจดัอบรมเผยแพร่ความรู ้ค่าใชจ้า่ยดา้นการตลาด ตลอดจนการสมัมนาแนะน า

กองทุน ทั้งน้ี ค่าใชจ้า่ยดงักล่าวขา้งตน้รวมกนัจะไม่เกินรอ้ยละ 1.07 (รวม

ภาษีมลูค่าเพิ่ม) ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

15.3. ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน : 

… 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (Switching Out): ไม่มี 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

... 

15.3.7 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี 

ตามท่ีจ่ายจริง 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

… 

15.3. ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน : 

… 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (Switching Out): มีแบบ

หลายเง่ือนไข 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในอตัราเท่ากบั

ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางหรือค่าธรรมเนียมการ

ขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใดจะสูงกวา่  
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บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรือการรบั

ซ้ือคืนหรือการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหรือผูส้ัง่ขายคืนหรือผูส้ัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือลดหยอ่นหรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรือการรบั

ซ้ือคืนหรือการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนหรือผูส้ัง่ขายคืนหรือ

ผูส้ัง่สบัปล่ียนหน่วยลงทุน ตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูคา่การซ้ือหน่วยลงทุน 

ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน หรือการสัง่ซ้ือ หรือสัง่ขายคืนหรือการ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการอาจก าหนดขึ้ นในอนาคต หรือ

ลดหยอ่น หรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนเพื่อไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นซ่ึงจดัตั้งและจดัการโดยบริษัท

จดัการ หรือสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นท่ีจดัตั้งและจดัการโดยบริษัท

จดัการเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะประกาศหลกัเกณฑ์

ใหท้ราบโดยทัว่กนั โดยจะปิดประกาศไวท่ี้ส านักงานของบริษัทจดัการ 

 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่นหรือยกเวน้คา่ธรรมเนียมดงักล่าว โดย

บริษัทจดัการจะประกาศใหท้ราบผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัท

จดัการจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางและ

ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 

... 

15.3.7 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี 

ตามท่ีจ่ายจริง 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

… 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรือ

ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหรือค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหก้บัผู ้

สัง่ซ้ือหรือผูส้ัง่ขายคืนหรือผูส้ัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ตามประเภทของผูล้งทุน ตาม

มลูค่าการซ้ือหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน หรือการสัง่ซ้ือ 

หรือสัง่ขายคืนหรือการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขท่ีบริษทัจดัการอาจ

ก าหนดขึ้ นในอนาคต หรือลดหยอ่น หรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมใหก้บัผูถื้อหน่วย

ลงทุนท่ีขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นซ่ึงจดัตั้ง

และจดัการโดยบริษัทจดัการ หรือสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นท่ีจดัตั้งและ

จดัการโดยบริษัทจดัการเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะ

ประกาศหลกัเกณฑใ์หท้ราบผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

15.4. วิธีการค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

บริษัทจดัการจะค านวณคา่ธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์

และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวนัท่ีมีการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิโดยใช้

จ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการค านวณ

ค่าธรรมเนียม และจะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตดัจา่ยจากบญัชีของกองทุนตาม

ดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

15.4. วิธีการค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

บริษัทจดัการจะค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 

และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวนัท่ีมีการค านวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ โดยใช้

มลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุนหกัมลูค่าหน้ีสินทั้งหมด โดยมลูค่าหน้ีสินทั้งหมด

ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ และ

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนของกองทุน ในแต่ละวนัท่ีค านวณน้ันเป็นฐานในการ
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ค านวณค่าธรรมเนียม และจะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของ

กองทุนเป็นรายเดือน หรือตามระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม 

16. วิธีการค านวณ 

ก าหนดเวลาในการค านวณ

และการประกาศมลูค่า

ทรพัยส์ินสุทธิ มูลค่าหน่วย

ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

ด าเนินการในกรณีที่มูลค่า

หน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง  

16.1. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์น

สุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ  

 

16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจดัการจะค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์และ

วิธีการท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

... 

2. บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน 

ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตาม

ระยะเวลาดงัต่อไปน้ี  

(2.1) ค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและมลูคา่หน่วยลงทุนทุกส้ินวนัท าการภายใน

วนัท าการถดัไป 

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนทุกส้ินวนัท า

การซ้ือขายหน่วยลงทุนภายในวนัท าการถดัไป ทั้งน้ี ใหใ้ชม้ลูคา่หน่วยลงทุนของส้ิน

วนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนน้ันเป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาดงักล่าว  

(2.3) ประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุนของวนัดงัต่อไปน้ี  

(ก) วนัท าการก่อนวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการ

ถดัจากวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน  

(ข) วนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป  

(ค) วนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดือน โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป 

ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวมก าหนดวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้ง

ห่างกนัเกินกว่าหน่ึงเดือน  

(ง) วนัท่ีปรากฏเหตุการณท่ี์น่าเช่ือไดว้่าจะมีผลกระทบต่อมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิหรือ

มลูค่าหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยส าคญั โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป  

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของวนัท าการ

ซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป  

16.1. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์น

สุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ในประเทศ  

 

16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจดัการจะค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์และ

วิธีการตามท่ีประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด โดยไดร้บัความเห็นชอบ

จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

... 

2. กองทุนอาจมีการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นในต่างประเทศ ซ่ึงมีความ

แตกต่างทางเวลา (Time Zone Difference) ส่งผลต่อการไดร้บัขอ้มลูราคา

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่ในต่างประเทศ ดงัน้ัน บริษัทจดัการจะค านวณและ

ประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 

(2.1) ค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและมลูคา่หน่วยลงทุนของทุกส้ินวนัท าการ

ภายในวนัท าการถดัไป เวน้แต่วนัท าการน้ันตรงกบัวนัหยุดท าการซ้ือขายของ

กองทุน บริษัทจดัการจะไม่ค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิและมลูคา่หน่วยลงทุนของ

วนัดงักล่าว  

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของทุกส้ินวนั

ท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนภายในวนัท าการถดัไป ทั้งน้ี ใหใ้ชม้ลูค่าหน่วยลงทุนของ

ส้ินวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนน้ันเป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาดงักล่าว  

(2.3) ประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิและมลูค่าหน่วยลงทุนของวนัท าการซ้ือขาย

หน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป  

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของวนัท าการ

ซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป  

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีไม่มีราคาของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศท่ี

กองทุนลงทุน จนเป็นเหตุใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถค านวณและประกาศมลูค่า
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อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ไดร้บัขอ้มลูมลูคา่หน่วยลงทุนของกองทุน

ต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถค านวณและ

ประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามขอ้ (2.1) – (2.4) ได ้บริษัทจดัการจะค านวณมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนโดยไม่ชกัชา้ ทั้งน้ี ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัขอ้มลู

มลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศแลว้ และประกาศในวนัท าการถดัจากวนั

ค านวณมลูค่าหน่วยลงทุนดงักล่าว 

… 

4. การค านวณมลูคา่หลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นของกองทุนในต่างประเทศเป็นเงิน

บาท 

ส าหรบัหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นของกองทุนในต่างประเทศ บริษทัจดัการจะค านวณ

มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหรือราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน โดยใชอ้ตัรา

แลกเปล่ียนถวัเฉล่ียเงินดอลลาร ์(สรอ./บาท) ระหว่างธนาคาร ตามประกาศของ

ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าดว้ยอตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียของธนาคารพาณิชย ์ณ 

ส้ินวนัท าการซ้ือขายน้ัน และในกรณีท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ไดป้ระกาศอตัรา

แลกเปล่ียนดงักล่าวหรือกรณีท่ีบริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผูดู้แล

ผลประโยชน์เห็นว่าอตัราแลกเปล่ียนน้ันไม่มีความเหมาะสม หรือ เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบัประกาศของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีจะประกาศแกไ้ขหรือประกาศเพิ่มเติมในอนาคต บริษัท

จดัการอาจพจิารณาใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีประกาศโดยหน่วยงานอื่นใดแทน หรือ

ตามท่ีมีประกาศแกไ้ขหรือประกาศเพิ่มเติมได ้

ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนตามขอ้ (2.1) – (2.4) ได ้บริษัทจดัการจะค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่

ชกัชา้ ทั้งน้ี ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัขอ้มลูราคาของ

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศดงักล่าว และประกาศในวนัท าการถดัจาก

วนัค านวณมลูคา่หน่วยลงทุนดงักล่าว 

… 

ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ โดย

เหตุดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่ไดร้บัขอ้มลูเก่ียวกบัราคาของทรพัยสิ์นท่ี

กองทุนลงทุน หรือไม่สามารถค านวณหรือประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่

หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนได ้บริษัทจดัการ

จะด าเนินการตามท่ีประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด ทั้งน้ี บริษัทจดัการ

จะค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา

รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชกัชา้ ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บั

ขอ้มลูราคาของทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุนดงักล่าวและประกาศในวนัท าการถดัจาก

วนัค านวณมลูคา่หน่วยลงทุนดงักล่าว 

 

บริษัทจดัการอาจไม่ค านวณและไม่ประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน 

ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(ก) เมื่อบริษัทจดัการไม่ขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือ

ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

(ข) เมื่อมีเหตุท่ีบริษัทจดัการตอ้งเลิกกองทุน โดยใหไ้ดร้บัการยกเวน้ตั้งแต่วนัท่ี

ปรากฏเหตุดงักล่าว 

(ค) เมื่อกองทุนไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกบัการ

ค านวณและประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 

และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ก่อนท่ีประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทุนจะมีผล

บงัคบัใช ้บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามท่ีเคยไดร้บัผ่อนผนัจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการ 

13. สิทธิหนา้ที่และความ

รบัผิดชอบของผูถื้อหน่วย

ลงทุน 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการมีขอ้ผูกพนัท่ีจะตอ้งรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน เมื่อผู้

ถือหน่วยลงทุนยนิยอมใหบ้ริษัทจดัการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามท่ีก าหนดไวใ้น

หวัขอ้ "เง่ือนไขการลงทุน" ยกเวน้กรณีท่ีบริษัทจดัการด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้

ในหวัขอ้ "การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุน"  

เน่ืองจากกองทุนเป็นกองทุนเปิดประเภทรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั ดงัน้ัน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากอตัราส่วนและวนั

เวลาท่ีบริษัทจดัการก าหนดได ้

 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการมีขอ้ผูกพนัท่ีจะตอ้งรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน เมื่อผู ้

ถือหน่วยลงทุนน าหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่บริษัทจดัการหรือผ่านผูส้นับสนุนการ

ขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถน าหน่วยลงทุนมาขายคืน

ไดทุ้กวนัท าการรบัซ้ือคืนตามราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงค านวณตามท่ีระบุใน

โครงการ และไดร้ับการรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ยกเวน้กรณีท่ีบริษัท

จดัการด าเนินการตามท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขาย

คืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขาย ไม่รบัซื้ อคืน ไม่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนตามสัง่"  

 

ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไดร้บัช าระค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย ์หรือ

ทรพัยสิ์นอื่นแทนเงินได ้ในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนใหแ้กผู่ถื้อหน่วยลงทุนไดต้ามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ 

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดโ้ดยเสรี เวน้แต่เขา้ขอ้จ ากดัการโอน

หน่วยลงทุน ตามขอ้ 13.4 

 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายืน่ค าขอโอนหน่วยลงทุน

ดว้ยตนเองท่ีนายทะเบียนพรอ้มเอกสารหลกัฐานต่างๆ  

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนาย

ทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บัโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนาย

ทะเบียนจะท าการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอนภายใน 30 วนันับแต่วนั

รบัค าขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้บัโอนมีหนา้ท่ีจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิ

ตามก าหนดเวลาท่ีนายทะเบียนนัดหมาย  

 

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

13.3.1 การโอนใหบิ้ดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถื้อหน่วยลงทุน  

13.3.2 การโอนทางมรดกตามกฎหมาย  

13.3.3 การโอนตามค าสัง่ศาล  

13.3.4 การโอนอนัเน่ืองมาจากการบงัคบัจ าน าหน่วยลงทุน  

13.3.5 การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซ่ึงบริษัทจดัการเห็นสมควรอนุมติัใหโ้อนได ้ 

นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากกรณีท่ีระบุ

ขา้งตน้  

 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทุน

ด้วยตนเองท่ีนายทะเบียนพร้อมเอกสารหลักฐานแสดงเหตุในการโอนตามขอ้ 
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13.3.1 ส าหรับการโอนหน่วยลงทุนตามขอ้ 13.3.2 ขอ้ 13.3.3 หรือขอ้ 13.3.4 

ผูร้ับโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมาติดต่อนายทะเบียนดว้ยตนเองพรอ้มแสดงเอกสาร

หลกัฐานการรบัโอนตามกฎหมาย  

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนาย

ทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บัโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนาย

ทะเบียนจะท าการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอนภายใน 30 วนันับแต่วนั

รับค าขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้ับโอนมีหน้าท่ีจะตอ้งมารับสมุดบญัชีแสดงสิทธิ

ตามก าหนดเวลาท่ีนายทะเบียนนัดหมาย  

13.4. ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการ

ลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่วา่ทอดใดๆ ในกรณีต่อไปน้ี  

1. การโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวจะท าใหก้ารถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่ม

บุคคลเดียวกนัใดเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วย

ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต  

2. การโอนหน่วยลงทุนส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบั

กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) ได ้ทั้งน้ี ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั FATCA เป็นไปตามท่ี

ก าหนดไวใ้นภายใตห้วัขอ้ 20 ของโครงการจดัการกองทุนรวม เร่ือง "ขอ้ก าหนด

เกี่ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั" 

13.4 ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการโอน

หน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณีท่ีการโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษัท

จดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือ

มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือ

ต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

22. การเลิกกองทุนรวม  22.1. เง่ือนไขในการเลิกกองทุน :  

(1) หากปรากฏว่ากองทุนมีจ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย

ในวนัท าการใด 

(2) เมื่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ใหบ้ริษัทจดัการเลิกกองทุนเปิด ใน

กรณีท่ีบริษัทจดัการกระท าการหรืองดเวน้กระท าการจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่

กองทุนรวมหรือไม่ปฏบิติัหน้าท่ีของตน  

22.1. เง่ือนไขในการเลิกกองทุน :  

(1) หากปรากฏว่ากองทุนมีมลูค่าหน่วยลงทุนหรือมีผูถื้อหน่วยลงทุนหรือมีการขาย

คืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนดงัน้ี  

(1.1) จ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวนัท าการใด  
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(3) เมื่อไดร้บัความเห็นชอบตามมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนรวมกนัเกิน

กึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงการจดัการ  

(4) ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั้งและจดัการ

กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป หากปรากฏวา่ 

(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุน

รวมหน่ึงเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ

กองทุนรวมน้ัน เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศก าหนด 

(ข) ในกรณีท่ีปรากฏพฤติการณว์่าบริษัทจดัการด าเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือ

หน่วยลงทุนโดยรูเ้ห็นหรือตกลงกบับุคคลอื่น อนัเป็นการปกปิดหรืออ าพราง

ลกัษณะท่ีแทจ้ริงในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดท่ี

ประสงคจ์ะถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้

แลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

(5)  ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั้งและจดัการ

กองทุนรวม ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัวา่อาจมีการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อการ

แสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือ

เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการทรพัยสิ์นหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่ม

บุคคลใด และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดด้ าเนินการแจง้บริษัทจดัการจะ

หรือบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งท าการช้ีแจง แสดงเหตุผล ขอ้เท็จจริง และหลกัฐาน ซ่ึงใน

กรณีท่ีไม่มีการช้ีแจง หรือช้ีแจงแลว้แต่ไม่อาจพสิูจน์หรือท าใหเ้ช่ือไดว้่าการจดัตั้ง

กองทุนรวมเป็นการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ยเป็นการทัว่ไปอยา่ง

แทจ้ริง และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่บริษัทจดัการจะท าการแกไ้ข หรือ

ด าเนินการใดๆ และบริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการตามท่ีส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ได ้หรือด าเนินการแลว้แต่ไม่สามารถท าใหก้องทุนรวม

เป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ยเป็นการทัว่ไปอยา่งแทจ้ริง 

(6) เมื่อกองทุนครบก าหนดอายุโครงการ  

(7) เมื่อเขา้เง่ือนไขตามขอ้ 1.9 และบริษัทจดัการประสงคจ์ะเลิกกองทุน 

(1.2) มลูค่าหน่วยลงทุนท่ีขายไดแ้ลว้ทั้งหมดโดยค านวณตามมลูค่าท่ีตราไวข้อง

หน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกวา่ 500 ลา้นบาทในวนัท าการใดและบริษัทจดัการ

ประสงคจ์ะเลิกกองทุน 

(1.3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วนัใดวนัหน่ึงเกินกวา่สองในสามของจ านวน

หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการซ้ือขาย

หน่วยลงทุนใดติดต่อกนัคิดเป็นจ านวนเกินกว่าสองในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ี

จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจไม่ด าเนินการเลิกกองทุนท่ีตามเง่ือนไขท่ีระบุไว ้

ตามขอ้ (1.3) (ก) หรือ (ข) ได ้หากบริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดย

สุจริตและสมเหตุสมผลวา่การเลิกกองทุนจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนท่ี

เหลืออยู ่เน่ืองจากกองทุนยงัคงมีทรพัยสิ์นคงเหลือท่ีมีคุณภาพและมีสภาพคล่อง

อยา่งเพียงพอ และผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยูจ่ะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการขายคืน

น้ัน 

(ค) เมื่อปรากฏขอ้เท็จจริงท่ีบริษัทจดัการพจิารณาแลว้มีความเช่ือโดยสุจริตและ

สมเหตุสมผลวา่จะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามขอ้ (1.3) (ก) หรือ (ข) และการ

เลิกกองทุนจะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม  

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

บริษัทจดัการกระท าการหรืองดเวน้กระท าการจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่

กองทุนรวมหรือไม่ปฏบิติัหน้าท่ีของตน  

(3) เมื่อไดร้บัมติเสียงขา้งมากของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน

ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมด

ของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงส่งหนังสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

(4) ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั้งและจดัการ

กองทุนรวม ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัวา่อาจมีการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อการ

แสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือ

เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการทรพัยสิ์นหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่ม
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บุคคลใด และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดด้ าเนินการแจง้บริษัทจดัการจะ

หรือบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งท าการช้ีแจง แสดงเหตุผล ขอ้เท็จจริง และหลกัฐาน ซ่ึงใน

กรณีท่ีไม่มีการช้ีแจง หรือช้ีแจงแลว้แต่ไม่อาจพสิูจน์หรือท าใหเ้ช่ือไดว้่าการจดัตั้ง

กองทุนรวมเป็นการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ยเป็นการทัว่ไปอยา่ง

แทจ้ริง และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่บริษัทจดัการจะท าการแกไ้ข หรือ

ด าเนินการใดๆ และบริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการตามท่ีส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ได ้หรือด าเนินการแลว้แต่ไม่สามารถท าใหก้องทุนรวม

เป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ยเป็นการทัว่ไปอยา่งแทจ้ริง  
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รายละเอียดโครงการจดัการ 

ค าจ  ากดัความ / ค านิยาม ... เป็นไปตามประกาศ 

2. จ  านวนเงินทุนของโครงการ

จดัการกองทุนรวม มูลคา่ที่

ตราไว ้จ  านวน ประเภท ราคา

ของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย 

ไม่มี 2.1.1 จ านวนเงินทุนของโครงการเร่ิมตน้ : 3,000,000,000.00 บาท 

2.6. มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครั้งแรก : 500 บาท 

2.7. มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครั้งถดัไป : ไม่ก าหนด 

ตดัออก 

2.10. มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ : 50 บาท 

2.11. จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ : ไม่ก าหนด 

ตดัออก 

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการ

จดัการกองทุนรวม ชนิด

กองทุนรวม ประเภทกองทุน

รวม นโยบายการลงทุน 

ลกัษณะพิเศษ การลงทุนใน

ตา่งประเทศ การลงทุนใน

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

ประเภทและอตัราสว่นการ

ลงทุนในหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยส์ินอ่ืน หรือการหาดอก

ผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน  

3.9. ดชันีช้ีวดั/อา้งอิง (Benchmark) :   

1.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดชันีพนัธบตัรรฐับาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาด

ตราสารหน้ีไทย สดัส่วน (%): 20.00 

2.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดชันีพนัธบตัรรฐับาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาด

ตราสารหน้ีไทย สดัส่วน (%): 10.00 

3.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดชันีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมี

อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสารอยูใ่นระดบั A- ขึ้ นไป อายุ 1 - 3 ปี ของ

สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย สดัส่วน (%): 40.00 

4.ดชันีตราสารหน้ีภาครฐัระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) 

สดัส่วน (%): 25.00 

5.ดชันี US Generic Government 6 Month Yield สดัส่วน (%): 5.00 บวกดว้ย

ค่าเฉล่ียของ Credit Spread ของตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบั BBB 

อายุ 6 เดือน ในช่วงระยะเวลาท่ีค านวณผลตอบแทน ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนั

ความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณ

ผลตอบแทน 90% และปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ 

วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 10%  

หมายเหตุ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงดชันีช้ีวดัในการเปรียบเทียบตามท่ี

บริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซ่ึงอยูภ่ายใตก้รอบนโยบายการลงทุนท่ีก าหนด 

โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอยา่งชดัเจนถึง

ตดัออก 
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วนัท่ีมีการเปล่ียนดชันีช้ีวดั ค าอธิบายเกี่ยวกบัดชันีช้ีวดั และเหตุผลในการเปล่ียน

ดชันีช้ีวดัดงักล่าวตามวธีิการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ภายในเวลาท่ีผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการ

ตดัสินใจลงทุนได ้

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงดชันีช้ีวดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน และ/หรือ ประกาศ 

ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกบัมาตรฐานการวดัผลการ

ด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปล่ียนแปลงดชันีช้ีวดัในการใช้

เปรียบเทียบในกรณีท่ีผูอ้อกตวัดชันีของดชันีช้ีวดัไม่ไดจ้ดัท าหรือเปิดเผยขอ้มลู/

อตัราดงักล่าวอีกต่อไป บริษัทจดัการจะแจง้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนทราบล่วงหน้าตามวธีิการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ภายในเวลาท่ีผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์

จากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทุนได ้

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะ

ลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่นท่ีจะ

ลงทุนในประเทศ :  

…. 

3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่นท่ีจะ

ลงทุนในต่างประเทศ : 

… 

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะ

ลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่นท่ีจะ

ลงทุนในประเทศ :  

เป็นไปตามประกาศ 

3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่นท่ีจะ

ลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ 

3.14. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น เพื่อเป็นทรพัยสิ์นของ

กองทุนรวม : 

อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น เพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุน

รวมในประเทศและต่างประเทศ : 

... 

3.14. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น เพื่อเป็นทรพัยสิ์นของ

กองทุนรวม : 

อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น เพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุน

รวมในประเทศและต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้น้ีจะด าเนินการใหเ้ป็นไป

ตามท่ีประกาศก าหนด 
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8. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 8.2. รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้โดย

จะแจง้ใหท้ราบในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั 

8.2. รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

สามารถดูขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือเวบ็ไซต ์บลจ. 

10. การเล่ือนก าหนดการ

ช าระเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการอาจเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุนท่ีไดม้ีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) บริษัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผล

ว่าเป็นกรณีท่ีเขา้เหตุดงัต่อไปน้ี โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของ

กองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล หรือ 

(ข) มีเหตุท่ีท าใหก้องทุนไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไว้

ตามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัท

จดัการพบวา่ ราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้

รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

... 

บริษัทจดัการจะเล่ือนก าหนดช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมี

ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไวแ้ลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

1) บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีท่ี

เขา้เหตุใดเหตุหน่ึงดงัน้ี โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของ

กองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

(ข) มีเหตุท่ีท าใหก้องทุนไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไว้

ตามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ 

2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัท

จดัการพบวา่ราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้ง โดยมีมลูค่าตั้งแต่ 1 

สตางคข์ึ้ นไป และคิดเป็นอตัราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหรือราคาท่ีถูกตอ้ง และ

ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและ

รายงานการชดเชยราคา 

… 

11. การไม่ขาย ไม่รบัซ้ือคืน 

ไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตาม

สัง่ 

11.1. บริษัทจดัการจะไม่ขาย ไม่รบัซื้ อคืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตาม

ค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัไวแ้ลว้ หรือจะหยุด

รบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้ในกรณีท่ีปรากฏเหตุ

ดงัต่อไปน้ี 

(1) ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายไดต้ามปกติ 

(2) บริษัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผล

ว่าเป็นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ซ่ึง

ใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 1 วนัท าการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจาก

ส านักงาน 

เง่ือนไข ขอ้จ  ากดั การไม่ขาย ไม่รบัซ้ือคืน ไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ 

บริษัทจดัการตอ้งจดัใหม้ีแนวทางการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง

และเคร่ืองมือบริหารสภาพคล่อง เพื่อใหส้ามารถบริหารกองทุนไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ ส าหรบักองทุนซ่ึงมีความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

  

กองทุนมีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ดงัน้ี  

- การด าเนินการในกรณีที่ผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลกูหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งผิด

นดัช าระหน้ี หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถ

จ าหน่ายไดด้ว้ยราคาที่สมเหตสุมผล (side pocket) 
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(ก) มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของ

กองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและ

เหมาะสม 

(ค) มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน 

(3) กองทุนไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์

ดงัต่อไปน้ีเกิดขึ้ น ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอยา่งมนัียส าคญั 

(ก) ตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยท่ี์กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายได้

ตามปกติ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์ซ้ือขายในตลาดซ้ือขาย

หลกัทรพัยแ์ห่งน้ันเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

(ข) มีเหตุการณท่ี์ท าใหไ้ม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรี และ

ท าใหไ้ม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรบัโอนเงินจากต่างประเทศได้

ตามปกติ หรือ 

(ค) มีเหตุท่ีท าใหก้องทุนไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไว้

ตามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดงักล่าวอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทจดัการ และ

ผูดู้แลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้ 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการ

หยุดรบัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจริง

ดงัต่อไปน้ี 

(ก) บริษัทจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัวา่ผูล้งทุนรายน้ัน ๆ มีส่วน

เกี่ยวขอ้งกบัการกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

1. การกระท าท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย

เกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือ

กฎหมายต่างประเทศ 

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 

3. การกระท าท่ีเป็นการปฏบิติัตามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรืออายดัทรพัยสิ์น โดย

บุคคลผูม้ีอ านาจตามกฎหมาย 

บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการจดัการ

กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุน

รวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

 

- การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือการหยดุ

รบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

บริษัทจดัการสามารถด าเนินการไดสู้งสุดไม่เกิน 1 วนัท าการ เวน้แต่จะไดร้บัการ

ผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการ

พิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา่จ าเป็นตอ้งระงบัการซ้ือขาย

หน่วยลงทุน โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเน่ืองจากเหตุ

จ าเป็นตามกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี 

1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่ง

สมเหตุสมผล  

2. ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

3. มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม 

  

อน่ึง การไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัค า

สัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ใหบ้ริษัทจดัการ

ปฏบิติัตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผู ้

ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน

ประเภทสถาบนั 

 

ทั้งน้ี การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรับไวแ้ลว้หรือการหยุด

รับค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ดว้ยเหตุอื่น 

ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทน.11/2564 เร่ือง 
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(ข) บริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบ

ขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั 

(ค) บริษัทจดัการตรวจสอบแลว้พบว่าผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีมิใช่ผูล้งทุน

สถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษตามบทนิยามท่ีกฎหมายก.ล.ต. ก าหนด 

(5) อยูใ่นระหว่างด าเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บริหาร

จดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัท

จดัการไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ว่าดว้ยการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การ

จดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย์

และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุน

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ซึ่งกระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ 

 

11.2. เมื่อปรากฏเหตุขา้งตน้ และบริษัทจดัการประสงคจ์ะไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุน หรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะปฏบิติัดงัต่อไปน้ี 

(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยพลนั และหาก

เป็นเหตุตามขอ้ 11.1 (1) ขอ้ 11.1 (2) ขอ้ 11.1 (3) หรือขอ้ 11.1 (5) บริษัท

จดัการจะเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถึงการหยุด

รบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยวธีิการใด ๆ โดยพลนัดว้ย 

(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือ

ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนพรอ้มทั้งแสดงเหตุผล และรายงาน

แผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดน้ันใหส้ านักงานทราบโดยพลนั 

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ

หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามขอ้ 11.1 (1) ขอ้ 11.1 (2) 

ขอ้ 11.1 (3) หรือขอ้ 11.1 (5) ขา้งตน้ เกิน 1 วนัท าการ บริษัทจดัการจะ

ด าเนินการดงัต่อไปน้ี ก่อนการเปิดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

หลักเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่

รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 
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(ก) รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะ

การลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนัท าการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานน้ันใหส้ านักงาน

ทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ให้

ทราบถึงการเปิดขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วย

ลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถึงการเปิดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุนดว้ยวธีิการใด ๆ โดยพลนั 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้ อคืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตาม

ค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัมาแลว้ หรือหยุด

รบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการอาจหยุด

ค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนก็ได ้

12. การหยดุขายหรือรบัซ้ือ

คืนหน่วยลงทุน 

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อรกัษา

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรกัษาเสถียรภาพใน

ระบบตลาดการเงิน ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจประกาศใหบ้ริษัทจดัการ

หยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้

เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัท าการ

ติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยาย

ระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได ้

เป็นไปตามประกาศ 

15. ค่าธรรมเนียมและ

ค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจาก

กองทุนรวมและผูส้ัง่ซ้ือหรือผู ้

ถือหน่วยลงทุน 

15.5. การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย 

15.5.1 ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีความประสงคจ์ะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ย

ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นโครงการ และไดด้ าเนินการดงักล่าวแลว้ บริษทัจดัการจะเปิดเผย

ขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบอยา่งทัว่ถึงภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท่ีมีการลด

ค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายดงักล่าว ทั้งน้ี การเปิดเผยขอ้มลูจะกระท าโดยวธีิการท่ี

เหมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว้่าผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้มลู

ไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ หรือ ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่ง

ของบริษัทจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) เป็นตน้ 

15.5. การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย 

15.5.1 การเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ย 

15.5.1.1 กรณีเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

(1) เพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายไม่เกินอตัราท่ีระบุไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการ

จะเปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนการเรียกเก็บ

เพิ่มขึ้ น โดยการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวจะกระท าโดยวธีิการท่ีเหมาะสมอนัท าให้

มัน่ใจไดว้่าผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าวอยา่งทัว่ถึง 

(2) เพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเกินอตัราท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยเทียบกบั
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การลดค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ใหถื้อว่าส านักงาน

คณะกรรมการก.ล.ต.ใหค้วามเหน็ชอบการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการในเร่ืองดงักล่าว

เมื่อบริษัทจดัการไดด้ าเนินการตามขา้งตน้แลว้ 

 

15.5.2 ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีความประสงคจ์ะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใชจ้่ายเพิ่มขึ้ นตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะค านึงถึงความ

สมเหตุสมผลกบัสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั และจะ

เปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอยา่งทัว่ถึงดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสม

อนัท าใหม้ัน่ใจไดว้่าผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าว โดยอยา่งน้อยจะจดัใหม้ีการ

เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ และ ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหน่วย

ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

(ถา้มี) ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

15.5.2.1 ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยเพิ่มขึ้ นไม่

เกินกว่าอตัราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเดิมตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

บริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท า

การก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยเพิ่มขึ้ น 

15.5.2.2 ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยเพิ่มขึ้ นเกิน

กว่าอตัราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยเดิม ในรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปี

นับแต่วนัท่ีบริษัทจดัการประสงคจ์ะขึ้ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าว บริษัท

จดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(ก) ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายเพิ่มขึ้ นไม่เกินกว่าอตัรารอ้ย

ละ 5 ของอตัราขัน้สูงดงักล่าว บริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุน

ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนัก่อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยท่ี

เพิ่มขึ้ นดงักล่าว 

(ข) ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายเพิ่มขึ้ นเกินกว่าอตัรารอ้ยละ 

5 ของอตัราขัน้สูงดงักล่าว บริษทัจดัการตอ้งไดร้บัมติพิเศษ โดยไม่จ าเป็นตอ้ง

อตัราของรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนับแต่วนัท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายดงักล่าวเพิ่มขึ้ น 

(2.1) กรณีเกินมากกว่ารอ้ยละ 5 ของอตัราท่ีระบุไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการ

จะตอ้งไดร้บัมติพิเศษและแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 

วนันับแต่วนัท่ีเปล่ียนแปลง 

(2.2) กรณีเกินไมม่ากกว่ารอ้ยละ 5 ของอตัราท่ีระบุไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการ

จะเปิดเผยใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 60 วนัก่อนการเรียกเก็บ

เพิ่มขึ้ นและแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ี

เปล่ียนแปลง โดยการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวจะกระท าโดยวธีิการท่ีเหมาะสมอนัท า

ใหม้ัน่ใจไดว้่าผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าวอยา่งทัว่ถึง 

15.5.1.2 กรณีเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยแตกต่างไปจากโครงการ บริษัท

จดัการจะขอมติเพื่อแกไ้ขโครงการ 

15.5.2 การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย 

15.5.2.1 กรณีลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ บริษัท

จดัการจะเปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท่ีมีการเรียกเก็บ

ลดลง โดยการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวจะกระท าโดยวิธีการท่ีเหมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจ

ไดว้่าผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าวอยา่งทัว่ถึง 

15.5.2.2 กรณีลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายแตกต่างไปจากท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

บริษัทจัดการสามารถขอแกไ้ขโครงการ โดยใหถื้อว่าส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. เห็นชอบการแกไ้ขโครงการในเร่ืองดงักล่าว 
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เปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ 15.5.2 วรรคหน่ึง 

ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงตามขอ้ 15.5.1 วรรคสอง และ 15.5.2.2 บริษัทจดัการ

จะตอ้งแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นับแต่วนั

เปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าว 

16. วิธีการค านวณ 

ก าหนดเวลาในการค านวณ

และการประกาศมลูค่า

ทรพัยส์ินสุทธิ มูลค่าหน่วย

ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

ด าเนินการในกรณีที่มูลค่า

หน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง 

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง :  

1. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งน้อย

กว่าหน่ึงสตางค ์หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่หน่ึงสตางคข์ึ้ นไป แต่

ไม่ถึงรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง บริษัทจดัการจะจดัท าและส่ง

รายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัท าการนับแต่

วนัท่ีพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และจดัใหม้ีส าเนารายงานดงักล่าวไว ้ณ ท่ี

ท าการของบริษัทจดัการเพื่อใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.สามารถตรวจสอบ

ได ้โดยรายงานดงักล่าวจะมีรายการอยา่งน้อย ดงัต่อไปน้ี  

(1) ราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้ง  

(2) ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง  

(3) สาเหตุท่ีท าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

(4) มาตรการป้องกนัเพื่อมิใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ทั้งน้ี เวน้แต่ในกรณีท่ี

ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้เช่น 

ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครั้งสุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

หรือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง  

ในกรณีท่ีเหตุของความผิดพลาดซ่ึงท าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามวรรคหน่ึง

มีผลต่อเน่ืองต่อการค านวณราคาหน่วยลงทุนครั้งต่อไป เช่น การก าหนดอตัรา

ดอกเบ้ียผิดพลาด เป็นตน้ บริษทัจดัการจะแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งนับแต่

วนัท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งดว้ย  

 

2. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่

หน่ึงสตางคข์ึ้ นไป และคิดเป็นอตัราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ี

ถูกตอ้ง บริษัทจดัการจะค านวณราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงันับแต่วนัท่ีพบราคา

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง :  

1. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้ง หากการไมถู่กตอ้งดงักล่าวมี

มลูค่าน้อยกวา่ 1 สตางค ์หรือคดิเป็นอตัราไม่ถึงรอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหรือราคาท่ี

ถูกตอ้ง ใหบ้ริษัทจดัการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1.1) จดัท าและส่งรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกตอ้งภายใน 7 

วนัท าการนับแต่วนัท่ีพบว่ามลูคา่หรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง โดยรายงาน

ดงักล่าวตอ้งมีสาระส าคญัดงัน้ี 

(ก) มลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้ง 

(ข) มลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง 

(ค) สาเหตุท่ีท าใหม้ลูคา่หรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(ง) มาตรการป้องกนัเพื่อมิใหม้ลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ในกรณีท่ี

ความไม่ถูกตอ้งมิไดม้ีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้

(1.2) ในกรณีท่ีสาเหตุท่ีท าใหม้ลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีผลต่อเน่ือง

ถึงการค านวณมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนครั้งต่อไป ใหบ้ริษัทจดัการแกไ้ขมลูค่า

หรือราคาหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งตั้งแต่วนัท่ีพบว่ามลูค่าหรือราคาไม่ถูกตอ้ง 

 

2. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้ง หากการไมถู่กตอ้งดงักล่าวมี

มลูค่าตั้งแต่ 1 สตางคข์ึ้ นไป และคิดเป็นอตัราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหรือ

ราคาท่ีถูกตอ้ง ใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(2.1) ค านวณมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัตั้งแต่วนัท่ีบริษัทจดัการพบวา่

มลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถึงวนัท่ีมลูคา่หรือราคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง 

(2.2) ด าเนินการดงัน้ีเฉพาะวนัท่ีมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งน้ันมี

มลูค่าและคิดเป็นอตัราดงักล่าว 
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หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถึงวนัท่ีราคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และด าเนินการดงัต่อไปน้ี

เฉพาะวนัท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่

หน่ึงสตางคข์ึ้ นไป และคิดเป็นอตัราส่วนตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ี

ถูกตอ้ง  

(1) จดัท ารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สร็จส้ิน

ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีพบว่าราคาหน่วยลงทุนน้ันไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงาน

ดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีค านวณราคาหน่วย

ลงทุนเสร็จส้ิน เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าวภายในวนั

ท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการส่งรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ ทั้งน้ี รายงาน

ดงักล่าวจะมีรายการอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ี  

(ก) ราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้ง  

(ข) ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง  

(ค) สาเหตุท่ีท าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

(ง) การด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะจดัใหม้สี าเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ท่ีท าการของบริษัท

จดัการ เพื่อใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.สามารถตรวจสอบได ้ 

(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งภายใน

วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงาน

การชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ประกาศช่ือกองทุนรวมท่ีมกีารแกไ้ขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีท่ีมีการ

แกไ้ขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพร์ายวนัอยา่งน้อยหน่ึงฉบบัภายใน 3 วนัท าการ

นับแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว  

(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จและแจง้เป็นหนังสือใหผู้ซ้ื้อหน่วยลงทุนหรือผูข้ายคืน

หน่วยลงทุนท่ีไดซ้ื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่

ถูกตอ้งทราบถึงการแกไ้ขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการ

นับแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว  

(ก) จดัท ารายงานการแกไ้ขมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัใหเ้สร็จส้ินภายใน

วนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการพบวา่มลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งและ

ส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีค านวณมลูค่า

หรือราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัเสร็จส้ิน เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูใน

รายงานดงักล่าวภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการส่งรายงานใหผู้ดู้แล

ผลประโยชน์ 

รายงานตามวรรคหน่ึง (2.2) (ก) วรรคหน่ึง ใหม้ีสาระส าคญัตามท่ีก าหนดไวใ้น

ขอ้ 1(1.1) โดยอนุโลม เวน้แต่ในกรณีของรายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุน

ยอ้นหลงัของกองทุนใหร้ะบุการด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อพบวา่ราคาหน่วย

ลงทุนไม่ถูกตอ้งไวแ้ทนขอ้มลูตามขอ้ 1(1.1) (ง) 

(ข) แกไ้ขมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งภายในวนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์

รบัรองขอ้มลูในรายงานตามวรรคหน่ึง (2.2) (ก) 

(ค) ด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถรบัทราบช่ือกองทุนท่ีมีการ

แกไ้ขมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวนั เดือน ปี ท่ีมีการแกไ้ขมลูค่าหรือราคา

หน่วยลงทุน ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูใน

รายงานตามวรรคหน่ึง (2.2) (ก) 

 

3. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้ง หากการไมถู่กตอ้งดงักล่าวมี

มลูค่าตั้งแต่ 1 สตางคข์ึ้ นไป และคิดเป็นอตัราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหรือ

ราคาท่ีถูกตอ้ง ใหบ้ริษัทจดัการด าเนินการดงัต่อไปน้ีเฉพาะวนัท่ีมลูค่าหรือราคา

หน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งน้ันมีมลูค่าและคิดเป็นอตัราดงักล่าว 

(3.1) จดัท ารายงานการชดเชยราคาไวใ้นรายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนตาม

ขอ้ 2 วรรคหน่ึง (2.2) (ก) ดว้ย โดยใหอ้ยูใ่นส่วนของการด าเนินการของบริษัท

จดัการเมื่อพบวา่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(3.2) ชดเชยราคาตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 4 ใหแ้ลว้เสร็จและด าเนินการ

โดยวิธีการใดๆ เพื่อใหผู้ซ้ื้อหน่วยลงทุนหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ี

ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งทราบถึงการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2 วรรคหน่ึง (2.2) (ข) 
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(5) จดัท ารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมิใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และส่ง

รายงานดงักล่าว พรอ้มทั้งส าเนารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการ

ชดเชยราคาท่ีจดัท าตาม (1) ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 7 วนัท า

การนับแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงั

และรายงานการชดเชยราคาน้ัน เวน้แต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมี

สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้บริษัทจดัการจะไม่ส่งรายงาน

มาตรการป้องกนัใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารท่ี

ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองวา่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยั

ภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมไดแ้ทน  

 

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามหลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการ ดงัต่อไปน้ี  

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไมถู่กตอ้งต า่กวา่ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง 

(understate) บริษัทจดัการจะปฏบิติัดงัน้ี  

(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อ

หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซ่ึงมีมลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้ง

กบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง  

หากปรากฏวา่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู ่หรือมหีน่วยลงทุนเหลืออยู่

น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจะตอ้งลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการ

เองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนท่ี

เหลืออยูน้ั่นและจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ี

ขาดอยู ่แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การท่ีราคาหน่วย

ลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคา

หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครั้งสุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือ

ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดังกล่าว  

(ข) กรณีท่ีเป็นการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุน

ของผูข้ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซ่ึงมีมลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วย

และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรอง

ขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

(3.3) จดัท ามาตรการป้องกนัเพื่อมิใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงาน

ดงักล่าว พรอ้มทั้งส าเนารายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัตามขอ้ 2 

วรรคหน่ึง (2.2) (ก) ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการนับ

แต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว  เวน้แต่ในกรณีท่ีราคา

หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้ใหบ้ริษัท

จดัการส่งส าเนาเอกสารท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองวา่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่

ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมไดม้าพรอ้มส าเนารายงาน

ดงักล่าวแทน 

 

4. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 3 (3.2) ใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามหลกัเกณฑ์

ดงัต่อไปน้ี 

(4.1) กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งต า่กวา่ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง ให้

บริษัทจดัการปฏบิติัดงัน้ี 

(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน   

1. ใหบ้ริษัทจดัการลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซ่ึงมี

มลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ี

ถูกตอ้ง 

2. หากปรากฏว่าผูซ้ื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทุน

เหลืออยูน่้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจะตอ้งลด ใหบ้ริษัทจดัการจ่ายเงินของบริษัท

จดัการเอง เป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่หรือลดจ านวนหน่วย

ลงทุนท่ีเหลืออยูน้ั่นและจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของ

ราคาท่ีขาดอยู ่แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุน เวน้แต่การท่ีราคาหน่วย

ลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคา

หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครั้งสุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยห์รือศูนยซ้ื์อขาย

หลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองวา่มสีาเหตุดงักล่าว 
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ลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง หรือจา่ยเงินของกองทุนเปิดเป็น

จ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน แต่

หากปรากฏวา่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู ่บริษัทจดัการจะ

จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่

ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน  

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไมถู่กตอ้งสูงกวา่ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง 

(overstate) บริษัทจดัการจะปฏบิติัดงัน้ี  

(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้

ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซ่ึงมีมลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่

ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวน

เท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุน  

(ข) กรณีท่ีเป็นการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุน

ของผูข้ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซ่ึงมีมลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วย

ลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง  

หากปรากฏวา่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทุน

เหลืออยูน่้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจะตอ้งลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัท

จดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่หรือลดจ านวนหน่วยลงทุน

ท่ีเหลืออยูน้ั่นและจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา

ท่ีขาดอยู ่แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การท่ีราคาหน่วย

ลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคา

หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครั้งสุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือ

ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงินใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรือผูข้ายคืน

หน่วยลงทุนรายใดมีมลูค่าไม่ถึงหน่ึงรอ้ยบาท บริษัทจดัการอาจน าเงินชดเชยราคา

ไปรวมจา่ยในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน แต่ถา้บุคคลดงักล่าวไม่

มีสถานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ บริษัทจดัการจะชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 

(ข) กรณีท่ีเป็นการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ใหบ้ริษัทจดัการเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุน

ของผูข้ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซ่ึงมีมลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วย

ลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง หรือจา่ยเงินของกองทุนเป็นจ านวน

เท่ากบัส่วนต่างของราคาเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏ

ว่าผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยูใ่หบ้ริษัทจดัการจ่ายเงินของ

กองทุนเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วย

ลงทุน 

(4.2) กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งสูงกวา่ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง ให้

บริษัทจดัการปฏบิติัดงัน้ี 

(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน ใหบ้ริษัทจดัการเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้

ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซ่ึงมีมลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่

ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง หรือจ่ายเงินของกองทุนเป็นจ านวนเท่ากบั

ส่วนต่างของราคาเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุน 

(ข) กรณีท่ีเป็นการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน   

1. ใหบ้ริษัทจดัการลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซ่ึงมี

มลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ี

ถูกตอ้ง 

2. หากปรากฏว่าผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทุน

เหลืออยูน่้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจะตอ้งลด ใหบ้ริษัทจดัการจ่ายเงินของบริษัท

จดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่หรือลดจ านวนหน่วยลงทุน

ท่ีเหลืออยูน้ั่นและจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา

ท่ีขาดอยู ่แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุน เวน้แต่การท่ีราคาหน่วยลงทุน

ไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัย์

ตามราคาตลาดครั้งสุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยห์รือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรพัยไ์ม่

ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองวา่มสีาเหตุดงักล่าว 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงินใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรือผูข้ายคืน

หน่วยลงทุนรายใดมีมลูค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจดัการอาจน าเงินชดเชยราคาไป
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5 วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคา

ยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

การจา่ยเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) 

(ข) หรือผูซ้ื้อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินของบริษัทจดัการเอง

แทนกองทุนเปิดก็ได ้ 

 

4. บริษัทจดัการจะรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่

ถูกตอ้ง เช่น ค่าใชจ้่ายในการประกาศการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2 (3) ในหนังสือพิมพ ์

ค่าออกเช็ค ค่าใชจ้่ายในการจดัส่งเงินชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนและผูข้าย

คืนหน่วยลงทุน เป็นตน้ เวน้แต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมา

จากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้

รวมจา่ยในโอกาสแรกท่ีมีการจา่ยเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน แต่ถา้บุคคลดงักล่าวไม่มี

สถานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ใหบ้ริษัทจดัการชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 5 

วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคา

ยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

การจา่ยเงินของกองทุนเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง 

(4.1) (ข) หรือผูซ้ื้อหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง (4.2) (ก) บริษัทจดัการอาจ

จ่ายเงินของบริษัทจดัการแทนกองทุนก็ได ้

 

5. ใหบ้ริษัทจดัการจดัใหม้สี าเนารายงานตามขอ้ 1 (1.1) และขอ้ 2 วรรคหน่ึง 

(2.2) (ก) ไว ้ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการเพื่อใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

สามารถตรวจสอบได ้

 

6. หา้มมิใหบ้ริษัทจดัการคิดค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ นจากมลูค่าหน่วยลงทุนหรือราคา

หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจากกองทุน เวน้แต่ในกรณีท่ีความไม่ถูกตอ้งดงักล่าวมีสาเหตุ

มาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้

17. ช่ือผูเ้ก่ียวขอ้ง 17.6. ผูส้อบบญัชี :  

ช่ือ : นายพรีะเดช  พงษ์เสถียรศกัด์ิ  

... 

17.6. ผูส้อบบญัชี : 

สามารถดูขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม 

18. รอบระยะเวลาบญัชี

ประจ  าปีของกองทุนรวม 

18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชี ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนัถดัจากวนัท่ีจดทะเบียนกองทรพัยสิ์น

เป็นกองทุนรวม 

วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชีครั้งแรก ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนัถดัจากวนัท่ีจดทะเบียนกอง

ทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม 

18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

สามารถดูขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม 
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19. การขอมติของผูถื้อหน่วย

ลงทุน และวิธีการแกไ้ข

โครงการจดัการกองทุนรวม 

หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ 

การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไ้ขวิธีการจดัการ ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

… 

เป็นไปตามประกาศ 

20. ขอ้ก าหนดอ่ืนๆ  

 

20.1 การถือหน่วยลงทุนเกินหน่ึงในสาม 

… 

20.2 การรบัผลประโยชน์ตอบแทน เน่ืองจากการท่ีกองทุนใชบ้ริการบุคคลอื่น 

(Soft Commission) 

… 

20.3 การวางทรพัยส์ าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทย 

... 

20.4 ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

… 

20.5 การรบัค่าธรรมเนียมการจดัการคืนจากกองทุนต่างประเทศ 

… 

ตดัออก 

21. การด าเนินการกรณี

บริษทัจดัการไม่สามารถด ารง

เงินกองทุนไดต้ามท่ีประกาศ

ก าหนด 

กรณีท่ีบริษัทจดัการมีการบริหารกองอสงัหาริมทรพัยแ์ละกองทุนรวมโครงสรา้ง

พื้ นฐาน 

… 

เป็นไปตามประกาศ 

ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการ 

1. บริษทัจดัการ สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

1. สิทธิของบริษัทจดัการ 

(1) รบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีก าหนดในโครงการ (ถา้

มี) ค่าธรรมเนียมในการจดัการกองทุน และค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย และหรือ เงิน

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

1. สิทธิของบริษัทจดัการ 

(1) รบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีก าหนดในโครงการ (ถา้
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ตอบแทนอื่นใด ตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีเรียก

เก็บจากกองทุนรวมและผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน"  

… 

(5) ช าระค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน ตามท่ี

ก าหนดไวใ้นหวัขอ้ “การช าระคา่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรือ

ทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน” 

… 

2. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการมีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบดงัน้ี 

(1) การจดัตั้ง เปล่ียนแปลง เพิม่เติมและจดทะเบียนกองทุน  

... 

(จ) แจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มลูท่ีไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ ยกเวน้การเพิ่มจ านวน

เงินทุนจดทะเบียนและการแกไ้ขเพิ่มเติมจ านวนและมลูค่าหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้

แลว้ทั้งหมดของกองทุนใหแ้ก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนั

ท าการนับแต่วนัท่ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมน้ัน 

(ฉ) เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนหรือวิธีจดัการกองทุน

ภายใต ้หวัขอ้ "วิธีการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ"  

... 

(ฌ) ด าเนินการเลิกกองทุนตามหวัขอ้ “การเลิกโครงการจดัการกองทุนรวม” และ 

“การด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อเลิกโครงการจดัการกองทุนรวม”  

(ญ) จดัใหม้ีการช าระบญัชีตามหวัขอ้ "การช าระบญัชีกองทุนรวม และวธีิการเฉล่ีย

เงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ" 

 

(2) การบริหารกองทุน  

... 

(จ) จดัใหม้ีการรบัและจา่ยค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้า่ย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจาก

และใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัการ

มี) ค่าธรรมเนียมในการจดัการกองทุน และค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย และหรือ เงิน

ตอบแทนอื่นใด ตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ 

... 

(5) ช าระค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน ตามท่ี

ก าหนดไวใ้นโครงการ 

… 

2. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการมีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบดงัน้ี 

(1) การจดัตั้ง เปล่ียนแปลง เพิม่เติม และจดทะเบียนกองทุน 

... 

(จ) แจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มลูท่ีไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ 

(ฉ) เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนหรือวิธีจดัการกองทุน 

... 

(ฌ) ด าเนินการเลิกกองทุนตามหวัขอ้ “การเลิกกองทุนรวม”  

(ญ) จดัใหม้ีการช าระบญัชีตามหวัขอ้ “การช าระบญัชีเมื่อเลิกกองทุน” 

 

(2) การบริหารกองทุน 

... 

(จ) จดัใหม้ีการรบัและจา่ยค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้า่ย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจาก

และใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัการ

ของกองทุนตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ 

(ฉ) เบิกจ่ายเงินของกองทุนส าหรบัค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานของกองทุนตามท่ี

ระบุไวใ้นโครงการ 

... 

 

(3) การจดัท าบญัชีและการรายงาน 

... 



ตารางเปรียบเทียบการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท เอเชียน บอนด ์2022A (ขออนุมตัิการแกไ้ขกบัส านกังาน ก.ล.ต.แบบเป็นการทัว่ไป) 

15 
 

  หวัขอ้ เดิม ใหม ่

ของกองทุนตามท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากผู้

สัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"  

(ฉ) เบิกจ่ายเงินของกองทุนส าหรบัค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานของกองทุนภายใต้

หวัขอ้ "ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม"  

... 

(ญ) ขอความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ในการด าเนินการตามขอ้ “การรบั

ช าระหน้ีเพื่อกองทุนรวมดว้ยทรพัยสิ์นอื่น”  

 

(3) การจดัท าบญัชีและการรายงาน  

... 

(ง) ค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน

ตามท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ "วธีิการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง"  

(จ) จดัท าและจดัส่งรายงานตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 

 

(4) การขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนและงานทะเบียนหน่วยลงทุน  

... 

(ค) จดัสรรหน่วยลงทุนตามวธีิการท่ีก าหนดในขอ้ "การจดัสรรหน่วยลงทุน" และ 

"การจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุน"  

(ง) ด าเนินการจดัสรรจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีจะรบัซื้ อคืนจากผูถื้อหน่วย

ลงทุนตามส่วนตามหวัขอ้ “การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืน

แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือ

หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การช าระค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดว้ย

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่แทนเงิน” 

… 

(ง) ค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ตามท่ี

ระบุไวใ้นโครงการ 

(จ) ด าเนินการแกไ้ขราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน และ

จดัท ารายงาน กรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

(ฉ) จดัท าและจดัส่งรายงานตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 

 

(4) การขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนและงานทะเบียนหน่วยลงทุน 

… 

(ค) จดัสรรหน่วยลงทุนตามวธีิการท่ีก าหนด 

(ง) ด าเนินการจดัสรรจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีจะรบัซ้ือคืนจากผูถื้อหน่วย

ลงทุนตามส่วนตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ   

… 

(ฉ) ด าเนินการชดเชยราคากรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ตามท่ีระบุไวใ้น

โครงการ 

… 

(ฌ) ปิดบญัชีกองทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมิไดท้ าการซ้ือขายและไม่มีหน่วยลงทุน

คงเหลืออยูใ่นบญัชีกองทุน 

… 

(ฎ) ขอความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ในกรณีท่ีจะด าเนินการเล่ือน

ก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ตามท่ีระบุไวใ้น

โครงการ 

... 

(6) การด าเนินการอื่นๆ 

… 

(ค) สิทธิอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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(ฉ) ด าเนินการชดเชยราคาตามหวัขอ้ "หลกัเกณฑแ์ละวธีิการด าเนินการในกรณีท่ี

มลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง"  

… 

(ฌ) ปิดบญัชีกองทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมิไดท้ าการซ้ือขายและไม่มีหน่วยลงทุน

คงเหลืออยูใ่นบญัชีกองทุนตามท่ีระบุเง่ือนไขไวใ้นหวัขอ้ "การรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน" 

... 

(ฎ) ขอความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ในกรณีท่ีจะด าเนินการตามขอ้ “การ

เล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” 

… 

(6) การด าเนินการอื่นๆ 

… 

2. ผูด้แูลผลประโยชน ์ 2.2 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ 

(1) หน้าท่ีโดยทัว่ไป 

(ก) ดูแลใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามหน้าท่ีและความรบัผิดชอบตามท่ีระบุไวใ้น

โครงการภายใตห้วัขอ้ "สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ" และขอ้

ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนกบับริษัทจดัการโดยเคร่งครดั 

(ข) รบัรองความถูกตอ้งในการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์น มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ และ 

มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัท

จดัการไดค้ านวณไวแ้ลว้ตามท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "วธีิการค านวณ ก าหนดเวลาใน

การค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน และราคา

หน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทุนไม่

ถูกตอ้ง" ของโครงการ 

... 

(ง) รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงั และรายงานการชดเชยราคา

ตามหวัขอ้ “หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทุนไม่

ถูกตอ้ง” 

… 

2.2 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ 

(1) หน้าท่ีโดยทัว่ไป 

(ก) ดูแลใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามหน้าท่ีและความรบัผิดชอบตามท่ีระบุไวใ้น

โครงการและขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนกบับริษัทจดัการโดย

เคร่งครดั 

(ข) รบัรองความถูกตอ้งในการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์น มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ และ

มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัท

จดัการไดค้ านวณไวแ้ลว้ตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ 

… 

(ง) รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงั และรายงานการชดเชยราคา 

กรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

... 

(ญ) ใหค้วามเห็นชอบในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะด าเนินการเล่ือนก าหนดการช าระ

เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน และการไม่ขาย ไม่รบัซื้ อคืน ไม่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ ตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

... 
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(ญ) ใหค้วามเห็นชอบในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะด าเนินการตามหวัขอ้ “การเล่ือน

ก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือขอ้ “การ

ไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ี

ไดร้บัไวแ้ลว้ หรือการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” 

... 

(4) การรายงาน 

... 

(4) การรายงาน 

... 

(ค) รายงานขอ้มลูทรพัยสิ์นของกองทุนทั้งจ านวนและมลูค่าของทรพัยสิ์นใน

ต่างประเทศ 

... 

3. ผูส้อบบญัชี  ช่ือ : นาย พรีะเดช พงษ์เสถียรศกัด์ิ  

ท่ีอยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรพัย ์

(ประชาช่ืน 20) เลขท่ี 178 ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ 

กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์0 2555 0600 

… 

- ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจ ารอบระยะเวลาบญัชีของ

กองทุนตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรบัรองทัว่ไป 

- สามารถดูขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม 

6. ผูส้นบัสนุนการขายหรือรบั

ซ้ือคืน 

ช่ือ : ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  

ท่ีอยู ่: 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์ูรณะ กรุงเทพมหานคร 

10140 โทรศพัท ์0 2888 8888 

 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ : 

บริษัทจดัการอาจแต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการ

แต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนในภายหลงั โดยบริษัทจดัการจะแจง้การ

แต่งตั้งหรือยกเลิกการแต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนใหส้ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง ในกรณีของการแต่งตั้งผูส้นับสนุนการขาย

หน่วยลงทุนเพิ่มเติม ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจเป็นบุคคล

ธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเห็นชอบเพื่อ

ท าหน้าท่ีเป็นผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนของกองทุน โดยผูส้นับสนุนการขาย

หน่วยลงทุนท่ีไดร้บัการแต่งตั้งจะตอ้งปฏบิติังานไดภ้ายใตร้ะบบงานเดียวกนักบั

ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนท่ีปฏบิติัหน้าท่ีอยูก่่อนแลว้ 

 

ช่ือ : ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  

ท่ีอยู ่: 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

10400 โทรศพัท ์0 2888 8888 

 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ : 

บริษัทจดัการอาจแต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือ

ยกเลิกการแต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนในภายหลงั ในกรณี

ของการแต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ผูส้นับสนุน

การขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ี

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเห็นชอบเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้นับสนุน

การขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนท่ีไดร้บัการแต่งตั้งจะตอ้งปฏบิติังานไดภ้ายใตร้ะบบงานเดียวกนักบั

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนท่ีปฏบิติัหน้าท่ีอยูก่่อนแลว้ 

 

6.1 สิทธิของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 
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6.1 สิทธิของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน 

.... 

6.2 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

... 

.... 

6.2 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

… 

13. สิทธิหนา้ที่และความ

รบัผิดชอบของผูถื้อหน่วย

ลงทุน 

13.6. สิทธิในการไดร้บัเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ 

ผูถื้อหน่วยลงทุนมสิีทธิท่ีจะไดร้บัเงินคืนเมื่อโครงการส้ินสุดลง โดยบริษัทจดัการจะ

จดัใหม้ีผูช้ าระบญัชีท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผูช้ าระบญัชี 

โดยจะไดด้ าเนินการใหม้ีการจ าหน่ายทรพัยสิ์นของโครงการ ช าระภาระหน้ีสินและ

แจกจ่ายเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีระบุไวภ้ายใตห้วัขอ้ "การช าระ

บญัชีกองทุนรวมและวธีิการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ" 

13.6. สิทธิในการไดร้บัเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ 

ผูถื้อหน่วยลงทุนมสิีทธิท่ีจะไดร้บัเงินคืนเมื่อโครงการส้ินสุดลง โดยบริษัทจดัการจะ

จดัใหม้ีผูช้ าระบญัชีท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผูช้ าระบญัชี 

โดยจะไดด้ าเนินการใหม้ีการจ าหน่ายทรพัยสิ์นของโครงการ ช าระภาระหน้ีสินและ

แจกจ่ายเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามวธีิการท่ีระบุไวภ้ายใตห้วัขอ้ "การช าระ

บญัชีเมื่อเลิกกองทุน" 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทุนหรือแกไ้ขวิธี

จดัการ 

ผูถื้อหน่วยลงทุนมสิีทธิลงมติเพื่อท าการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไ้ขวิธีจดัการ 

ซ่ึงเป็นไปตามหวัขอ้ "การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวธีิการแกไ้ขโครงการ

จดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ" ในส่วนรายละเอียดโครงการจดัการ

กองทุนรวม และในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกิน

กว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษัทจดัการหรือ

บริษัทหลกัทรพัยท่ี์เป็นเจา้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus 

Account) ตอ้งไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัน้ันในส่วนท่ี

เกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ทั้งน้ี เป็นไป

ภายใตห้วัขอ้ "การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวธีิการแกไ้ขโครงการจดัการ

กองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ" ในส่วนรายละเอียดโครงการจดัการกองทุน

รวม 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทุนหรือแกไ้ขวิธี

จดัการ 

ผูถื้อหน่วยลงทุนมสิีทธิลงมติเพื่อท าการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไ้ขวิธีจดัการ 

และในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวน

หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษัทจดัการหรือบริษัทหลกัทรพัยท่ี์เป็น

เจา้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ตอ้งไม่นับ

คะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนน้ันในส่วนท่ีเกินกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหน่วย

ลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

14. การออกและสง่มอบ

เอกสารแสดงสิทธิในหน่วย

ลงทุน 

14.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่ง

มอบ : 

ภายใตเ้ง่ือนไขการขายหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ

จดัการกองทุน เมื่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนไดร้บัใบค าขอ

14.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่ง

มอบ : 

ภายใตเ้ง่ือนไขการขายหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ

จดัการกองทุน เมื่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน
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เปิดบญัชีและใบค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีกรอกรายละเอียดครบถว้น

ชดัเจนพรอ้มหลกัฐานประกอบต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ "เอกสารหลกัฐานใน

การขอเปิดบญัชี" และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดช้ าระเงินค่าซื้ อหน่วย

ลงทุนครบถว้นแลว้ บริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนในนามของ

บริษัทจดัการจะด าเนินการออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนมีหนา้ท่ีท่ีจะมารบัสมุด

บญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและจะตอ้งลงลายมือช่ือในบตัรตวัอยา่งลายมือช่ือและใน

สมุดบญัชีแสดงสิทธิ 

… 

ไดร้บัใบค าขอเปิดบญัชีและใบค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีกรอกรายละเอียด

ครบถว้นชดัเจนพรอ้มหลกัฐานประกอบต่างๆ และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

ไดช้ าระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนครบถว้นแลว้ บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขาย

หรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนในนามของบริษัทจดัการจะด าเนินการออกสมุดบญัชี

แสดงสิทธิใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยผูจ้องซ้ือหรือผู ้

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีท่ีจะมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและจะตอ้งลง

ลายมือช่ือในบตัรตวัอยา่งลายมือช่ือและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ 

… 

16. วิธีการช าระเงินหรือ

ทรพัยส์ินอ่ืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุน 

หากมีการผิดนัดช าระหน้ีหรือมพีฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตาม

สิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่สามารถช าระหน้ีได ้บริษัทจดัการจะรบัช าระหน้ี

ดว้ยทรพัยสิ์นอื่นทั้งท่ีเป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพื่อกองทุนรวมตาม

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการจดัการกองทุน

รวมในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งผิดนัดช าระหน้ี 

ดงัน้ี 

16.1 กรณีท่ีบริษัทจดัการไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งของ

กองทุนรวมเป็นศูนย ์

16.1.1 เมื่อมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนย ์ผูถื้อ

หน่วยลงทุนทุกรายท่ีมช่ืีออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีบริษัทจดัการได้

บนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนยเ์ป็นผูม้สิีทธิในเงินไดสุ้ทธิ

จากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ี 

16.1.2 เมื่อไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบัช าระหน้ี บริษัทจดัการจะไม่น าทรพัยสิ์น

ดงักล่าวและเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ี มารวมค านวณมลูคา่

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม และจะจ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีใน

โอกาสแรกท่ีสามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็น

ส าคญั เวน้แต่กรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้าก

การรบัช าระหน้ีตกลงรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นดงักล่าวแทนเงิน ทั้งน้ี ตาม

การด าเนินการในกรณีที่ผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลกูหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งผิดนดั

ช าระหน้ี หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถ

จ าหน่ายไดด้ว้ยราคาที่สมเหตสุมผล 

 

ส่วนท่ี 1 การด าเนินการเมื่อมีการผิดนัดช าระหน้ี หรือมีพฤติการณว์า่ผูอ้อกตรา

สารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหน้ีได ้หรือเมื่อปรากฏ

ขอ้เท็จจริงท่ีบริษัทจดัการพจิารณาแลว้เห็นว่าตราสารท่ีลงทุนน้ันประสบปัญหาขาด

สภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล 

1. การก าหนดใหเ้ป็นผูม้สิีทธิไดร้บัเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นอื่นท่ีไดจ้ากการรบั

ช าระหน้ี 

1.1 กรณีกองทุนท่ีบริษัทจดัการไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 

0 

บริษัทจดัการก าหนดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมช่ืีออยูใ่นทะเบียน ณ วนัท่ีบริษัท

จดัการบนัทึกมลูค่าตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 เวน้แต่บริษัทจดัการ

ด าเนินการตามขอ้ 1.2 ก่อนแลว้ 

1.2. กรณีท่ีมีพฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่

สามารถช าระหน้ีได ้หรือเมื่อปรากฏขอ้เท็จจริงท่ีบริษัทจดัการพจิารณาแลว้เห็นว่า
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หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบ

จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในระหว่างท่ีบริษัทจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ี 

บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยสิ์นน้ันได ้และในกรณีท่ีมีค่าใชจ้า่ย

ในการบริหารทรพัยสิ์น บริษัทจดัการจะจ่ายจากเงินส ารอง รายไดห้รือผลประโยชน์

ท่ีไดจ้ากการบริหารทรพัยสิ์นน้ัน 

16.1.3 เมือ่มีเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นใน

แต่ละครั้ง บริษัทจดัการจะเฉล่ียเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ี

คืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิน้ันภายใน 45 วนันับตั้งแต่วนัถดั

จากวนัท่ีมีเงินไดสุ้ทธิ และจะแจง้รายละเอียดเกี่ยวกบัการเฉล่ียเงินคืนไปยงั

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ี

บริษัทจดัการไดเ้ฉล่ียเงินคืน เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนั

ระยะเวลาการเฉล่ียเงินคืนเป็นอยา่งอื่น 

16.1.4 เมื่อมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนยแ์ลว้ 

ต่อมาปรากฏวา่กองทุนรวมไดร้บัช าระหน้ีตามตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้ง

ดงักล่าวเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามความในขอ้ 16.1.3 โดยอนุโลม 

 

16.2 กรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งของ

กองทุนรวมเป็นศูนย ์

16.2.1 ก่อนการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นท่ีมิใช่หลกัประกนัในแต่ละครั้ง บริษัท

จดัการจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามมติพเิศษ 

ในการขอความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง บริษัทจดัการจะระบุ

รายละเอียดเกี่ยวกบัทรพัยสิ์นท่ีกองทุนรวมจะไดจ้ากการรบัช าระหน้ี มลูค่าของ

ทรพัยสิ์น ประมาณการคา่ใชจ้า่ย พรอ้มเหตุผลและความจ าเป็นในการรบัช าระหน้ี 

16.2.2 เมื่อไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบัช าระหน้ี บริษัทจดัการจะน าทรพัยสิ์น

ดงักล่าวมารวมค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมโดยจะก าหนดราคา

ทรพัยสิ์นน้ันเพื่อใชใ้นการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตาม

ตราสารท่ีลงทุนโดยมีนัยส าคญัต่อมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนน้ันประสบปัญหา

ขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล 

บริษัทจดัการอาจก าหนดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมช่ืีออยูใ่นทะเบียน ณ วนัท่ีมี

พฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหน้ี

ไดก้็ได ้หรือเมื่อปรากฏขอ้เท็จจริงท่ีบริษัทจดัการพจิารณาแลว้เห็นว่าตราสารท่ี

ลงทุนน้ันประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ี

สมเหตุสมผล 

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

วนัท่ีบริษัทจดัการบนัทึกมลูคา่ตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 โดยระบุ

ประเภท จ านวน ช่ือผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้ง เงินส ารอง (ถา้

มี) และวนัท่ีบริษัทจดัการบนัทึกมลูค่าตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 หรือ

วนัท่ีบริษัทจดัการทราบถึงพฤติการณว์่าผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลกูหน้ีตามสิทธิ

เรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหน้ีได ้แลว้แต่กรณี 

3. กรณีกองทุนท่ีบริษัทจดัการไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 

บริษัทจดัการจะตอ้งจดัใหม้ีขอ้มลูตามขอ้ 2. ไวท่ี้ส านักงานใหญ่ ส านักงานสาขา

ของบริษัทจดัการ และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนท่ีใชใ้นการซ้ือขายหน่วยของกองทุนภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัท

จดัการแจง้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นระยะเวลาอยา่งน้อย 30 วนัดว้ย 

ทั้งน้ี กรณีท่ีมีพฤติการณว์่าผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่

สามารถช าระหน้ีได ้บริษัทจดัการไม่ตอ้งน าตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งน้ันมา

รวมค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน และในกรณีท่ีพจิารณาแลว้มีความเช่ือ

โดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา่ตราสารท่ีกองทุนลงทุนโดยมีนัยส าคญัต่อมลูคา่

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้

ดว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล และการจ าหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน

โดยรวม บริษัทจดัการไม่ตอ้งน าตราสารน้ันมารวมค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุน ทั้งน้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ 
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หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบ

จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนินการกบัทรพัยสิ์นดงักล่าวดงัน้ี 

(1) กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้บริษัท

จดัการอาจมีไวซ่ึ้งทรพัยสิ์นดงักล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวมก็ได ้

(2) กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้บริษัท

จดัการจะจ าหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าวในโอกาสแรกท่ีสามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถึง

ประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในระหว่างท่ีบริษทัจดัการยงัไม่

สามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จาก

ทรพัยสิ์นดงักล่าว 

ในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายในการบริหารทรพัยสิ์น บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรพัยสิ์นของ

กองทุนรวม 

16.3 ในกรณีท่ีมีพฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้ง

จะไม่สามารถช าระหน้ีได ้บริษัทจดัการจะด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมี

ช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีมีพฤติการณว์่าผูอ้อกตราสารหน้ีหรือ

ลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหน้ีได ้เป็นผูม้สิีทธิในเงินไดสุ้ทธิจาก

ทรพัยสิ์นอื่นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีก็ได ้ทั้งน้ี ในการด าเนินการดงักล่าว บริษัทไม่

ตอ้งน าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งน้ันมารวมค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ

ของกองทุนรวม 

16.4 การช าระคา่รบัซื้ อคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์น

อื่นแทนเงิน 

กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช าระค่า

ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทน บริษัทจดัการจะตอ้งไดร้บั

มติพิเศษใหช้ าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงินได ้

 

เง่ือนไขเพิ่มเติม : 

ในการเฉล่ียเงินคืนแต่ละครั้งตามขอ้ 16.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตุผลแสดงให้

เห็นว่า เงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายใน

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ไดม้ีการก าหนดผูม้สิีทธิไดร้บัเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นอื่น

ท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีตามขอ้ 1. บริษัทจดัการจะรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นท่ี

มิใช่หลกัประกนัเพื่อกองทุนไดเ้มื่อด าเนินการดงัน้ี 

(1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นไวใ้นขอ้ผูกพนั 

(2) ตอ้งไดร้บัมติพิเศษจากผูถื้อหน่วยลงทุนก่อนการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นท่ี

มิใช่หลกัประกนัในแต่ละครั้ง โดยด าเนินการดงัน้ี 

(2.1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัทรพัยสิ์นท่ีกองทุนจะไดจ้ากการรบัช าระหน้ีดว้ย

ทรพัยสิ์นอื่น มลูค่าของทรพัยสิ์น ประมาณการคา่ใชจ้า่ย เช่น ค่าใชจ้่ายในการไดม้า

ซ่ึงทรพัยสิ์น ค่าใชจ้า่ยในการบริหารทรพัยสิ์น และค่าใชจ้า่ยในการจ าหน่าย

ทรพัยสิ์น เป็นตน้ 

(2.2) ระบุเหตุผลและความจ าเป็นในการรบัช าระหน้ี 

(2.3) จดัใหม้ีหรือจดัท าเอกสารหลกัฐานอย่างใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

(2.3.1) เอกสารหลกัฐานซ่ึงแสดงใหเ้ห็นไดว้่ามีการผิดนัดช าระหน้ีเกิดขึ้ น 

(2.3.2) บทวิเคราะหแ์ละเหตุผลประกอบบทวิเคราะหท่ี์บริษัทจดัการจดัท าซ่ึง

แสดงถึงพฤติการณว์่าผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะไมส่ามารถ

ช าระหน้ีได ้หรือขอ้เท็จจริงท่ีบริษัทจดัการพจิารณาแลว้เห็นวา่ตราสารท่ีลงทุนน้ัน

ขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล 

 

ส่วนท่ี 2 การด าเนินการเมื่อบริษัทจดัการไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบัช าระหน้ี

ดว้ยทรพัยสิ์นอื่นเพื่อกองทุน 

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

การนับแต่วนัท่ีไดร้บัทรพัยสิ์นมา โดยระบุประเภท จ านวน และช่ือผูอ้อกตราสาร

หน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้ง วนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบั

ช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่น พรอ้มทั้งรายละเอียดเกี่ยวกบัทรพัยสิ์นท่ีไดร้บัโดยมี

สาระส าคญัอยา่งน้อยเกี่ยวกบัทรพัยสิ์นดงักล่าว มลูคา่ทรพัยสิ์น ค่าใชจ้่ายในการ

รบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่น 



ตารางเปรียบเทียบการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท เอเชียน บอนด ์2022A (ขออนุมตัิการแกไ้ขกบัส านกังาน ก.ล.ต.แบบเป็นการทัว่ไป) 

22 
 

  หวัขอ้ เดิม ใหม ่

การเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจน าเงินไดสุ้ทธิดงักล่าวไป

รวมจา่ยในโอกาสแรกท่ีการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระ

ค่าใชจ้่ายก็ได ้ทั้งน้ี หากไดม้ีการจ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีจน

ครบถว้นแลว้ และปรากฏวา่เงินไดสุ้ทธิน้ันไม่คุม้กบัภาระคา่ใชจ้า่ยในการเฉล่ียเงิน

คืน บริษัทจดัการอาจน าเงินไดสุ้ทธิดงักล่าวมารวมค านวณเป็นมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ

ของกองทุนรวมก็ได ้

 

การช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอื่นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมจะ

ช าระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏช่ือตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ เวลาท่ี

ก าหนด เท่าน้ัน 

2. บริษัทจดัการจะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้

แจง้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามขอ้ 1. เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั 

โดยจดัใหม้ีรายละเอียดตามขอ้ 1. ไวท่ี้ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของ 

บริษัทจดัการ ตลอดจนสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนท่ีใชใ้นการซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุน 

3. ก าหนดราคาทรพัยสิ์นท่ีกองทุนไดร้บัมาจากการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่น 

เพื่อใชใ้นการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี

สมาคมก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4. ค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนท่ีมีการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่น 

4.1 กรณีท่ีบริษัทจดัการไดด้ าเนินการตามขอ้ 1. ของส่วนท่ี 1 บริษัทจดัการตอ้งไม่

น าทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นและเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์น

อื่นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีมารวมค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

4.2 กรณีอื่นนอกเหนือจากขอ้ 4.1 บริษัทจดัการตอ้งน าทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบั

ช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นมารวมค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

5. ด าเนินการกบัทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่น 

5.1 กรณีท่ีบริษัทจดัการไดด้ าเนินการตามขอ้ 1. ของส่วนท่ี 1 ใหบ้ริษัทจดัการ

จ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นในโอกาสแรกท่ีสามารถ

กระท าไดโ้ดยค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั (เวน้แต่ในกรณีท่ีผู ้

ถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นอื่นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีตกลง

รบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นดงักล่าวแทนเงิน ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ผูกพนัและ

ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสมาคมก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.) 

5.2 กรณีอื่นนอกเหนือจากขอ้ 5.1 ใหบ้ริษัทจดัการด าเนินการกบัทรพัยสิ์นท่ีได้

จากการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นดงักล่าวตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

5.2.1 กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีกองทุนสามารถลงทุนได ้บริษัทจดัการอาจมีไว ้

ซ่ึงทรพัยสิ์นดงักล่าวต่อไปเพือ่เป็นทรพัยสิ์นของกองทุนก็ได ้
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5.2.2 กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีกองทุนไม่สามารถลงทุนได ้บริษัทจดัการตอ้ง

จ าหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าวในโอกาสแรกท่ีสามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถึงประโยชน์

ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

5.3 ในระหวา่งท่ีบริษัทจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าว บริษัท

จดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยสิ์นดงักล่าวก็ได ้

5.4 ในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายในการบริหารทรพัยสิ์นใหบ้ริษัทจดัการจ่ายจากทรพัยสิ์น

ของกองทุน เวน้แต่กรณีกองทุนเปิดท่ีบริษัทจดัการบนัทึกมลูคา่ตราสารหน้ีหรือ

สิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 ใหบ้ริษัทจดัการจา่ยจากเงินส ารอง รายได ้หรือผลประโยชน์ท่ี

ไดจ้ากการบริหารทรพัยสิ์นน้ัน 

6. คืนเงินแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 45 วนันับแต่วนัท่ีมีเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ี

ไดจ้ากการรบัช าระหน้ี 

6.1 เฉล่ียเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นคนืใน

แต่ละครั้งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามขอ้ 1. ของส่วนท่ี 1 แลว้แต่กรณี ภายใน 45 

วนันับแต่วนัท่ีมีเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ี 

6.2 แจง้รายละเอียดเกี่ยวกบัการเฉล่ียเงินคืนไปยงัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท่ีบริษัทจดัการไดเ้ฉล่ียเงินคืน 

6.3 หากบริษัทจดัการมีเหตุผลแสดงใหเ้ห็นว่าเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นอืน่ท่ีไดจ้าก

การรบัช าระหน้ีไม่คุม้กบัภาระคา่ใชจ้่ายในการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการอาจน าเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีดงักล่าวไป

รวมจา่ยในโอกาสแรกท่ีการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระ

ค่าใชจ้่ายก็ได ้

หากไดม้ีการจ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นจน

ครบถว้นแลว้และปรากฏวา่เงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นอื่นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีน้ัน

ไม่คุม้กบัภาระคา่ใชจ้า่ยในการเฉล่ียเงินคืน บริษัทจดัการอาจน าเงินไดสุ้ทธิจาก

ทรพัยสิ์นอื่นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีดงักล่าวมารวมค านวณเป็นมลูค่าทรพัยสิ์น

สุทธิของกองทุนก็ได ้ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะด าเนินการดงักล่าวไดต่้อเมื่อไดร้ะบุ

รายละเอียดไวใ้นขอ้ผูกพนัแลว้ 
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6.4 ส าหรบักองทุนเปิดท่ีบริษัทจดัการไดบ้นัทึกมลูคา่ตราสารหน้ีหรือสิทธิ

เรียกรอ้งเป็น 0 หากต่อมาปรากฏว่าบริษัทจดัการไดร้บัช าระหน้ีตามตราสารหน้ี

หรือสิทธิเรียกรอ้งดงักล่าวเป็นเงิน ใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามขอ้ 6.1 – 6.3 โดย

อนุโลม 

 

การช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอื่นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมจะ

ช าระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏช่ือตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ เวลาท่ี

ก าหนดเท่าน้ัน 

18. ขอ้จ  ากดัการถือหน่วย

ลงทุนและขอ้จ  ากดัในการใช้

สิทธิออกเสียง (ถา้มี) 

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกินหน่ึงในสามของ

จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้

ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ว่าดว้ยเร่ืองหลกัเกณฑ์

เกี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วย

ลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกิน

ดงักล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด

ดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุน

ดงักล่าวไดเ้ต็มตามจ านวนท่ีถืออยู่ 

22. การเลิกกองทุนรวม 22.1. เง่ือนไขในการเลิกกองทุน :  

... 

(4) ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั้งและจดัการ

กองทุนรวม ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัวา่อาจมีการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อการ

แสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือ

เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการทรพัยสิ์นหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่ม

บุคคลใด และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดด้ าเนินการแจง้บริษัทจดัการจะ

หรือบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งท าการช้ีแจง แสดงเหตุผล ขอ้เท็จจริง และหลกัฐาน ซ่ึงใน

กรณีท่ีไม่มีการช้ีแจง หรือช้ีแจงแลว้แต่ไม่อาจพสิูจน์หรือท าใหเ้ช่ือไดว้่าการจดัตั้ง

กองทุนรวมเป็นการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ยเป็นการทัว่ไปอยา่ง

แทจ้ริง และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่บริษัทจดัการจะท าการแกไ้ข หรือ

ด าเนินการใด ๆ และบริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการตามท่ีส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ได ้หรือด าเนินการแลว้แต่ไม่สามารถท าใหก้องทุนรวม

เป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ยเป็นการทัว่ไปอยา่งแทจ้ริง 

22.1. เง่ือนไขในการเลิกกองทุน :  

... 

(4) ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั้งและจดัการ

กองทุนรวม ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัวา่อาจมีการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อการ

แสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือ

เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการทรพัยสิ์นหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่ม

บุคคลใด และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดด้ าเนินการแจง้บริษัทจดัการหรือ

บุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งใหท้ าการช้ีแจง แสดงเหตุผล ขอ้เท็จจริง และหลกัฐาน ซ่ึงในกรณี

ท่ีไม่มีการช้ีแจง หรือช้ีแจงแลว้แต่ไม่อาจพิสจูน์หรือท าใหเ้ช่ือไดว้า่การจดัตั้งกองทุน

รวมเป็นการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปอยา่งแทจ้ริง และส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่บริษัทจดัการใหท้ าการแกไ้ข หรือด าเนินการใดๆ และ

บริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ได ้

หรือด าเนินการแลว้แต่ไม่สามารถท าใหก้องทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน

ทัว่ไปอยา่งแทจ้ริง 



ตารางเปรียบเทียบการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท เอเชียน บอนด ์2022A (ขออนุมตัิการแกไ้ขกบัส านกังาน ก.ล.ต.แบบเป็นการทัว่ไป) 

25 
 

  หวัขอ้ เดิม ใหม ่

22.2. การด าเนินการของบริษทัจดัการ เมื่อเลิกกองทุนรวม 

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

บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ีเพื่อเลิกกองทุน 

(ก) ยุติการรบัค าสัง่ซ้ือและค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วนัท าการท่ีปรากฏเหตุ

ตามขอ้ 22.1(1) 

(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนทราบโดยทาง

ไปรษณียล์งทะเบียน รวมทั้งแจง้เป็นหนังสือใหผู้ดู้แลผลประโยชน์และส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบดว้ย ทั้งน้ี ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท าการท่ี

ปรากฏเหตุตามขอ้ 22.1(1) 

(ค) จ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุนดงักล่าวภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนั

ท าการท่ีปรากฏเหตุตามขอ้ 22.1(1) เพื่อรวบรวมเงินเท่าท่ีสามารถกระท าไดเ้พื่อ

ช าระคา่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั 

(ง) ช าระค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนเงินท่ีรวบรวมไดต้าม (ค) ให้

ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัท าการนับแต่วนัท าการท่ีปรากฏเหตุตามขอ้ 

22.1(1) และเมื่อไดด้ าเนินการช าระคา่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนแลว้ใหถื้อวา่เป็นการ

เลิกกองทุน 

 

ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทุนเพราะเหตุท่ีทราบก าหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัท

จดัการจะด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

(1) แจง้เป็นหนังสือใหผู้ดู้แลผลประโยชน์และส านักงานทราบ และแจง้ใหต้ลาด

หลกัทรพัยท์ราบในกรณีท่ีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ันเป็นหลกัทรพัยจ์ด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ทั้งน้ี ก่อนวนัเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 5 

วนัท าการ 

(2) ด าเนินการดว้ยวธีิการใด ๆ เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทัว่ไปทราบ

เร่ืองดงักล่าวก่อนวนัเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 5 วนัท าการ เช่น 

เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดัการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ ์หรือ

โดยจดัใหม้ีขอ้มลูเร่ืองดงักล่าวไว ้ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของ

22.2. การด าเนินการของบริษัทจดัการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  

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

บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ีเพื่อเลิกกองทุน  

(ก) ยุติการรบัค าสัง่ซ้ือและค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วนัท าการท่ีเกิดเหตุตาม

ขอ้ 22.1(1) 

(ข) แจง้ใหผู้ท่ี้เกี่ยวขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท าการท่ีเกิดเหตุตามขอ้ 

22.1(1) โดยวิธีการดงัน้ี  

(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนทราบโดยช่องทาง

ใดๆ ท่ีมีหลกัฐานว่าสามารถติดต่อผูถื้อหน่วยลงทุนได ้

(2) แจง้เป็นหนังสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์  

(3) แจ้งส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบท่ีจัดไว้บนเว็บไซต์ของ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ค) จ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัท าการท่ี

เกิดเหตุตามขอ้ 22.1(1) เพื่อรวบรวมเงินเท่าท่ีสามารถกระท าไดเ้พื่อช าระค่ารับ

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั  

(ง) ช าระค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนเงินท่ีรวบรวมไดต้าม (ค) ให้

ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัท าการนับแต่วนัท าการท่ีเกิดเหตุตามขอ้ 22.1(1) 

และเมื่อไดด้ าเนินการช าระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนแลว้ใหถื้อว่าเป็นการเลิกกองทุน  

 

เมื่อไดด้ าเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แลว้ หากมีหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นคงเหลืออยู่

จากการด า เ นินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะด าเ นินการตามปร ะกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการช าระบญัชีของกองทุน

รวม  

 

ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทุนเพราะเหตุอื่นท่ีทราบก าหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า 

บริษัทจดัการจะด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี  
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บริษัทจดัการกองทุนรวมและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน เป็นตน้ 

และ 

(3) จ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝาก

ประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภทออมทรพัย ์และตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีมีก าหนด

ระยะเวลาใชเ้งินคืนเมื่อทวงถาม ใหเ้สร็จส้ินก่อนวนัเลิกกองทุน 

(ก) แจง้ใหผู้ ้ท่ีเกี่ยวขอ้งทราบก่อนวันเลิกกองทุนไม่น้อยกว่า 5 วันท าการโดย

วิธีการดงัน้ี  

(1) แจง้เป็นหนังสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์  

(2) แจ้งส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบท่ีจัดไว้บนเว็บไซต์ของ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) แจง้ตลาดหลกัทรพัยใ์นกรณีท่ีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ันเป็นหลักทรัพย์

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ 

(ข) ด าเนินการดว้ยวิธีการใดๆ เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทัว่ไปทราบเร่ือง

ดงักล่าวก่อนวนัเลิกกองทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วนัท าการ เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไว้

บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดใหม้ีขอ้มูลเร่ือง

ดังกล่าวไว ้ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน เป็นตน้  

(ค) จ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝาก

ประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภทออมทรพัย ์และตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีมีก าหนด

ระยะเวลาใชเ้งินคืนเมื่อทวงถาม ใหเ้สร็จส้ินก่อนวนัเลิกกองทุน 

23. การช าระบญัชีเม่ือเลิก

กองทุน 

บริษัทจดัการจะจดัใหม้ีการช าระบญัชี โดยจะแต่งตั้งผูช้ าระบญัชีท่ีส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบเพื่อท าหน้าท่ีรวบรวม และแจกจา่ย

ทรพัยสิ์นท่ีคงเหลือจากการช าระหน้ีสินของกองทุนรวมแลว้ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

รวมทั้งท าการอยา่งอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบญัชีกองทุนใหเ้สร็จส้ิน ทั้งน้ี ตาม

หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  

 

ส าหรบัค่าใชจ้่ายและเงินค่าตอบแทนในการช าระบญัชีของกองทุนรวมจะหกัจา่ย

จากทรพัยสิ์นของกองทุนรวมและผูช้ าระบญัชีจะด าเนินการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุนตามมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิเท่าท่ีคงเหลืออยูต่ามสดัส่วนจ านวนหน่วย

ลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนถืออยูต่ามหลกัฐานท่ีปรากฏในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน 

ณ วนัเลิกโครงการ  

… 

บริษัทจดัการจะจดัใหม้ีการช าระบญัชี โดยจะแต่งตั้งผูช้ าระบญัชีท่ีส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบเพื่อท าหน้าท่ีรวบรวม และแจกจา่ย

ทรพัยสิ์นท่ีคงเหลือจากการช าระหน้ีสินของกองทุนรวมแลว้ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

รวมทั้งท าการอยา่งอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบญัชีกองทุนใหเ้สร็จส้ิน ทั้งน้ี ตาม

หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภมูิล าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอยา่ง

อื่น บริษัทจดัการจะอา้งอิงท่ีอยูข่องบริษัทจดัการเป็นภูมิล าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์น

กรณีท่ีตอ้งมีการวางทรพัย ์

 

ส าหรบัค่าใชจ้่ายและเงินค่าตอบแทนในการช าระบญัชีของกองทุนรวมจะหกัจา่ย

จากทรพัยสิ์นของกองทุนรวมและผูช้ าระบญัชีจะด าเนินการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อ



ตารางเปรียบเทียบการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท เอเชียน บอนด ์2022A (ขออนุมตัิการแกไ้ขกบัส านกังาน ก.ล.ต.แบบเป็นการทัว่ไป) 
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  หวัขอ้ เดิม ใหม ่

หน่วยลงทุนตามมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิเท่าท่ีคงเหลืออยูต่ามสดัส่วนจ านวนหน่วย

ลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนถืออยูต่ามหลกัฐานท่ีปรากฏในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน 

ณ วนัเลิกโครงการ  

… 

 


