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รายละเอียดโครงการจดัการ 

ช่ือ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทุนรวม 

1.1 ช่ือโครงการจดัการ (ไทย)  กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีต่างประเทศ 2022J กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ี 2022J 

1.2 ช่ือโครงการจดัการ 

(องักฤษ) 

K Foreign Fixed Income 2022J Fund  K Fixed Income 2022J Fund 

1.3 ช่ือยอ่ KFF22J K-FI22J 

1.6 การกาํหนดอายุโครงการ กาํหนด ไม่กาํหนด 

1.7 อายุโครงการ 1 ปี - เดือน – วนั - 

1.9 เง่ือนไข (อายุโครงการ) 

 

ประมาณ 1 ปี โดยไม่ตํา่กวา่ 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน นับจากวนัถดัจาก

วนัท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.รบัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม 

เง่ือนไขอื่นๆ : บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะปิดการเสนอขายก่อนครบกาํหนด

ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือยุติการเสนอขายและคืนเงินใหก้บัผู้

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือเลิกกองทุน โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของกองทุนและผูล้งทุน

เป็นสาํคญั ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณอ์ยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอยา่งดงัต่อไปน้ี 

1) บริษัทจดัการพิจารณาเห็นวา่ไม่สามารถลงทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

หรือสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลง หรือไม่สามารถหาหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ี

จะลงทุนได ้หรือสถานการณก์ารลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาด

และเศรษฐกิจมีความผนัผวน หรือเกิดเหตุการณไ์ม่ปกติ และผูถื้อหน่วยลงทุนอาจ

ไม่ไดร้บัผลตอบแทนท่ีเหมาะสม หรือทาํใหก้ารลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามท่ี

สาํนักงานกาํหนด 

2) กรณีท่ีมีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจาํนวนท่ีเสนอขายครั้งแรกก่อนส้ินสุด

ระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก และ/หรือในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดจ้าํหน่ายหน่วย

ลงทุนของกองทุนจนมีอตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามความมีส่วนไดเ้สียใน

กิจการท่ีลงทุน (Concentration Limit) ใกลเ้คียงกบัอตัราส่วนหรือมลูค่าท่ี

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด โดยจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัท

จดัการ 

- 
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3) มีการขายคืนกองทุนต่างประเทศเป็นจาํนวนมากอยา่งมีนัยสาํคญั จนอาจส่งผล

กระทบต่อการลงทุนหรือผลการดาํเนินงานของกองทุนต่างประเทศ และบริษทั

จดัการพจิารณาแลว้เห็นวา่ การลงทุนในกองทุนต่างประเทศไม่เหมาะสมอีกต่อไป

หรือคาดการณว์่าหากยงัลงทุนในกองทุนต่างประเทศ อาจจะส่งผลกระทบต่อ

กองทุนและผูถื้อหน่วยลงทุน และบริษัทจดัการไม่สามารถหากองทุนต่างประเทศ

อื่น หรือทรพัยสิ์นอืน่มาแทนเพือ่ใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมได ้

4) จาํหน่ายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกไดต้ํา่กวา่ 300 ลา้นบาท 

และบริษัทจดัการพิจารณาเห็นวา่ไม่สามารถลงทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ี

เหมาะสม 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอื่นใดท่ีกระทบต่อการลงทุนของกองทุนท่ีนําเงินลงทุน

ไปลงทุนในต่างประเทศ เช่น การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ลงทุนในประเทศท่ีกองทุนเขา้ไปลงทุน และ/หรือมาตรการเก่ียวกบัการสาํรอง

เงินทุนในประเทศ และ/หรือเหตุการณอ์ื่นใด ซ่ึงอาจมีผลกระทบทาํใหก้องทุนไม่

สามารถแปลงค่าเงินลงทุนกลบัมาเป็นสกุลเงินบาทได ้หรือเหตุการณอ์ืน่ใดท่ีทาํให้

กองทุนไม่สามารถนําเงินกลบัเขา้มาในประเทศไดภ้ายในวนัท่ีกองทุนครบกาํหนด

อายุโครงการ จึงอาจทาํใหก้องทุนมีอายุโครงการมากกวา่ท่ีกาํหนดไว ้ทั้งน้ี บริษัท

จดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณานําเงินลงทุนรวมถึงผลประโยชน์ท่ีไดร้บัจากเงิน

ลงทุนของกองทุนดงักล่าวไปลงทุนต่อในทรพัยสิ์นเดิมหรือทรพัยสิ์นในรปูแบบอื่น

ใดท่ีไม่ขดักบัประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อ

หน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทราบโดยพลนั 

จาํนวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว ้จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย 

2.8 มลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ขาย

คืน 

ไม่มี 500 บาท 

2.9 จาํนวนหน่วยลงทุนขัน้ต่า

ของการสัง่ขายคืน  

ไม่มี ไม่กาํหนด 

2.10 มลูค่าหน่วยลงทุน

คงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่  

ไม่มี 50 บาท 
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2.11 จาํนวนหน่วยลงทุน

คงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่ 

ไม่มี ไม่กาํหนด 

2.12 รายละเอียดเพิ่มเติม 

 

ไม่มี 

 

 

 

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้มลูค่าขัน้ตํา่ในการสัง่ขายคืนหรือมลูค่า

คงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่ใหก้บัผูส้ัง่ขายคืนหรือสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามประเภท

ของผูล้งทุน ตามมลูค่าการซ้ือหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน 

ตามช่องทางการซ้ือขาย หรือตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการอาจกาํหนดขึ้ นเพื่อ

ประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบผ่าน

ทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะพิเศษ การลงทุนในตา่งประเทศ การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ ประเภทและ

อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน 

3.1 วตัถุประสงคข์องโครงการ  

 

กองทุนมีวตัถุประสงคท่ี์จะมุ่งแสวงหาผลตอบแทนท่ีไดร้บัจากดอกเบ้ียจากการ

ลงทุนในตราสารหน้ีต่างประเทศ และหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศท่ีเน้น

ลงทุนในตราสารหน้ีในตลาดเอเชียเป็นส่วนใหญ่  

กองทุนมีวตัถุประสงคท่ี์จะมุ่งแสวงหาผลตอบแทนท่ีไดร้บัจากการลงทุนในตราสาร

หน้ีทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

 

3.2 ประเภทกองทุนตาม

ลกัษณะพเิศษ   

ไม่มี กองทุนรวมท่ีมีนโยบายเปิดใหมี้การลงทุนในกองทุนรวมอืน่ภายใต ้บลจ. เดียวกนั  

3.4 ประเภทการลงทุนตามการ

ลงทุนในประเทศและ

ต่างประเทศ  

กองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนแบบมีความเส่ียงต่างประเทศ กองทุนท่ีลงทุนแบบมีความเส่ียงทั้งในและต่างประเทศ 

การกาํหนดสดัส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่กาํหนด 

3.8 กลยุทธก์ารบริหารกองทุน 

(Management Style)  

อื่นๆ 

ลงทุนส่วนใหญ่ในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และส่วนท่ีเหลือลงทุนในตรา

สารหน้ี และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนท่ีคาดหวังตาม

ระยะเวลาท่ีกาํหนด 

มุ่งหวังใหผ้ลประกอบการเคล่ือนไหวตามดัชนีช้ีวัด และในบางโอกาสอาจสรา้ง

ผลตอบแทนสูงกว่าดชันีช้ีวดั 

3.9 ดชันีช้ีวดั/อา้งอิง 

(Benchmark)  

 

ไม่มี เน่ืองจากกองทุนมีการลงทุนส่วนใหญ่ในกองทุนต่างประเทศท่ีไม่มีตวัช้ีวดั 

และบริหารจดัการลงทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีคาดหวงัตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 

จึงไม่จาํเป็นตอ้งเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทุนกบัตวัช้ีวดั 

1.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดชันีพนัธบตัรรฐับาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาด

ตราสารหน้ีไทย สดัส่วน (%): 20.00 

2.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดชันีพนัธบตัรรฐับาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาด

ตราสารหน้ีไทย สดัส่วน (%): 10.00 
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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 ในช่วงระยะเวลาท่ีคาํนวณผลตอบแทน ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนั

ความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณ

ผลตอบแทน 

หมายเหตุ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงดชันีช้ีวดัในการเปรียบเทียบตามท่ี

บริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซ่ึงอยูภ่ายใตก้รอบนโยบายการลงทุนท่ีกาํหนด 

โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอยา่งชดัเจนถึง

วนัท่ีมีการเปล่ียนดชันีช้ีวดั คาํอธิบายเก่ียวกบัดชันีช้ีวดั และเหตุผลในการเปล่ียน

ดชันีช้ีวดัดงักล่าวตามวธีิการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ภายในเวลาท่ีผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการ

ตดัสินใจลงทุนได ้

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงดชันีช้ีวดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ 

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน และ/หรือ ประกาศ 

ขอ้กาํหนดของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการ

ดาํเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปล่ียนแปลงดชันีช้ีวดัในการใช้

เปรียบเทียบในกรณีท่ีผูอ้อกตวัดชันีของดชันีช้ีวดัไม่ไดจ้ดัทาํหรือเปิดเผยขอ้มลู/

อตัราดงักล่าวอีกต่อไป บริษัทจดัการจะแจง้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนทราบล่วงหน้าตามวธีิการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ภายในเวลาท่ีผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์

จากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทุนได ้  
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3.11 รายละเอียดเก่ียวกบั

นโยบายการลงทุนและลกัษณะ

พิเศษ  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ตราสารหน้ี รวมทั้ง หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือหาดอกผลโดยวธีิอยา่งใด

อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กาํหนด รวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ย

ละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน และกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดย

เฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือตํา่กวา่ท่ีสามารถลงทุนได ้

(Non – Investment Grade) และตราสารหน้ีท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความ

น่าเช่ือถือ (Unrated Securities) ทั้งในและต่างประเทศไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 20 ของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน   

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจลงทุนในสญัญา

ซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของ

ผูจ้ดัการกองทุน 

ทั้งน้ี กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured 

Note) ธุรกรรมใหย้มืหลกัทรพัย ์(Securities Lending) ธุรกรรมซ้ือโดยมีสญัญา

ขายคืน (Reverse Repo) ได ้

กรณีท่ีมีการลงทุนในทรพัยสิ์นดงัน้ี รวมกนัจะตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 20 ของมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

(1) ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

(2) ตราสาร Basel III 

(3) สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า หรือตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง ท่ีมี

หลกัทรพัยอ์า้งอิงเป็นตราสารตามขอ้ (1)–(2) 

ทั้งน้ี การดาํรงอตัราส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามท่ีระบุไวข้า้งตน้จะไม่นํามา

บงัคบัใชใ้นช่วงเวลาดงัต่อไปน้ี 

(ก) ช่วงระหวา่งรอการลงทุน ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 30 วนั นับแต่วนัท่ีจด

ทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม 

(ข) ช่วงก่อนครบอายุกองทุน ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 30 วนั 

- กองทุนรวมท่ีมีนโยบายเปิดใหมี้การลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต ้บลจ. 

เดียวกนั 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนจะลงทุนโดยตรงในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตราสารหน้ี

ภาครฐั และเอกชน หน่วย CIS สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์(Securities 

Lending) ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) ทั้งในและ

ต่างประเทศ รวมกนัไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

รวมทั้งอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่ง

ใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กาํหนด ทั้งน้ี สาํหรบัการลงทุน

ในต่างประเทศ กองทุนจะป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไม่น้อยกว่ารอ้ย

ละ 90 ของมลูค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 

กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถ

ลงทุนได ้(Investment Grade) อยา่งไรก็ดี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีไม่ได้

รบัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) หรือไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ

ตํา่กว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 20 

ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

สาํหรบัการลงทุนส่วนท่ีเหลือกองทุนอาจลงทุนในตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสาร 

Basel III และ/หรือสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าและ/หรือตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าแฝงท่ีมี underlying เป็นตราสารดงักล่าว รวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 20 ของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซ่ึงอยูภ่ายใตก้าร

บริหารจดัการของบริษัทจดัการเดียวกนัไดโ้ดยไม่จาํกดัอตัราส่วน และกองทุนรวม

อื่นน้ันมีการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ท่ีบริษัทจดัการ

เดียวกนัเป็นผูร้บัผิดชอบในการดาํเนินการต่อไปไดอ้ีกไม่เกิน 1 ทอด  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวม

ในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนรวมฟีด
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เดอร ์(Feeder fund) หรือสามารถกลบัมาเป็นกองทุนรวมท่ีมีการลงทุนโดยตรงใน

ตราสาร และ/หรือหลกัทรพัยท์ั้งในและต่างประเทศได ้โดยไม่ทาํใหร้ะดบัความ

เส่ียงของการลงทุน (risk level) เพิ่มขึ้ น ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการ

กองทุนซ่ึงขึ้ นอยูก่บัสถานการณต์ลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วย

ลงทุน โดยบริษัทจดัการจะดาํเนินการแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอยา่ง

น้อย 30 วนั ก่อนดาํเนินการเปล่ียนแปลงประเภทกองทุนดงักล่าว โดยประกาศ

ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ  

3.12 รายละเอียดการลงทุนใน

ต่างประเทศ  

ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

กองทุนอาจลงทุนในต่างประเทศ โดยไม่กาํหนดสดัส่วนการลงทุน 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

7.1 ช่องทางการรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุน 

- บริษัทจดัการ 

 

 

- Internet 

- บริษัทจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

7.3 วิธีการรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุน  

- แบบอตัโนมติั - แบบดุลยพินิจของผูถื้อหน่วยลงทุน 

7.4 รายละเอียดวธีิการรบัซ้ือ

คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม  

 

7.4.1 การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะดาํเนินการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงมีช่ือ

ปรากฏอยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวนัท่ีบริษัทจดัการ

ดาํเนินการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะประกาศหรือแจง้วนัรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนอตัโนมติัใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบ ทั้งน้ี บริษัทจดัการถือวา่ผูถื้อ

หน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการกาํหนด 

บริษัทจดัการอาจมีนโยบายรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั โดยจะรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนเป็นจาํนวนเงินท่ีจดัสรรโดยประมาณไม่เกินเงินสดท่ีไดร้บัจากดอกเบ้ีย

รบั และ/หรือกาํไรจากเงินลงทุน ของพนัธบตัร หรือหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น

ตามหวัขอ้ 3.13 หลงักนัเงินสาํรองสาํหรบัค่าใชจ้า่ยของกองทุน (ถา้มี)  

ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน โดยมีมลูค่าขัน้ตํา่ในการสัง่

ขายคืนตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือ

ยกเวน้มลูค่าขัน้ตํา่ในการสัง่ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ัง่ขายคืน

หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามระยะเวลาการถือครอง

หน่วยลงทุน ตามช่องทางการซ้ือขาย หรือตามเง่ือนไขอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจ

กาํหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีรองรบับริการต่างๆ ของ

บริษัทจดัการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงบริษัท

จดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ อยา่งไรก็ตาม 

บริษัทจดัการอาจใหท้าํรายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีมลูค่าขัน้ตํา่น้อยกวา่ท่ี

กาํหนดในบางกรณีได ้เพื่อรองรบัรายการส่งเสริมการขายหรือบริการของบริษัท

จดัการ โดยขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

การชาํระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
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ในการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนงวดสุดทา้ยบริษัทจดัการจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ี

เหลืออยูท่ั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยจะรบัซ้ือคืนเป็นจาํนวนเงินท่ีจดัสรรจาก

เงินสดรบัท่ีไดจ้ากดอกเบ้ีย หรือจากเงินตน้ของพนัธบตัร หรือหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื่นตามหวัขอ้ 3.13 หลงักนัเงินสาํรองสาํหรบัค่าใชจ้่ายของกองทุน (ถา้

มี)  

โดยในการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนงวดสุดทา้ยดงักล่าว บริษัทจดัการจะนําเงินค่ารบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค ตราสารรฐั

ระยะสั้น หรือกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีระยะสั้น (กองทุนปลายทาง) ตามท่ีระบุไว ้

ในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บั คาํนวณโดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุนของกองทุน

ปลายทาง ณ วนัทาํการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของกองทุนตน้ทาง  

ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัได ้

เวน้แต่บริษัทจดัการจะเห็นวา่เหมาะสมและจะอนุญาตเป็นกรณีพิเศษสาํหรบัผูถื้อ

หน่วยลงทุนทุกราย บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมุดบญัชีแสดงสิทธิ ใน

กรณีท่ีบริษัทจดัการปิดบญัชีกองทุนไม่ว่าดว้ยเหตุใด 

 

7.4.2 การชาํระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะ

ชาํระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้ายคืนภายใน 5 วนัทาํการนับตั้งแต่วนัถดั

จากวนัทาํการท่ีคาํนวณราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุนและราคา

หน่วยลงทุน โดยมิใหนั้บรวมวนัหยุดทาํการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจการ

จดัการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในทาํนองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทุน

รวม บริษัทจดัการจะชาํระเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชี

กองทุน และ/หรือวธีิการอื่นใดท่ีบริษัทจดัการยอมรบัเพื่ออาํนวยความสะดวกใหผู้้

ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็นตน้ ทั้งน้ี กรณีท่ีบริษัทจดัการจดัใหมี้

ช่องทางการรบัชาํระเงินค่าขายคืนเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทราบ

ล่วงหน้าในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะ

ชาํระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้ายคืนภายใน 5 วนัทาํการนับตั้งแต่วนัถดั

จากวนัทาํการท่ีคาํนวณราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุนและราคา

หน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะชาํระเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นคาํขอ

เปิดบญัชีกองทุน และ/หรือวธีิการอื่นใดท่ีบริษัทจดัการยอมรบัเพื่ออาํนวยความ

สะดวกใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็นตน้ ทั้งน้ี กรณีท่ีบริษัท

จดัการจดัใหมี้ช่องทางการรบัชาํระเงินค่าขายคืนเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้้

ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ 

7.5 ระยะเวลาในการรบัซ้ือคืน  เม่ือส้ินสุดอายุโครงการ ทุกวนัทาํการ  
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7.6 รายละเอียดระยะเวลาใน

การรบัซ้ือคืน  

 

บริษัทจดัการจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนภายในกาํหนดอายุโครงการ ซ่ึงบริษัทจดัการ

จะประกาศวนัรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบ 

 

บริษัทจดัการจะแจง้วนัเร่ิมรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบทางเว็บ

ไซดข์องบริษัทจดัการ 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะทาํการรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนทุกวนัทาํการซ้ือขาย ตามเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวนส่วน

สรุปขอ้มลูสาํคญั  

โดยวนัทาํการซ้ือขายในท่ีน้ี หมายถึง วนัทาํการปกติของบริษัทจดัการ และไม่เป็น

วนัหยุดทาํการของผูป้ระกอบธุรกิจจดัการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในทาํนอง

เดียวกนักบัธุรกิจจดัการกองทุน และผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งในต่างประเทศ ซ่ึง

จะส่งผลกระทบต่อการชาํระราคา ซ่ึงวนัหยุดทาํการดงักล่าวรวมถึง วนัหยุดทาํการ

ของกองทุนต่างประเทศ วันหยุดทําการของประเทศ/ตลาดหลักทรัพยท่ี์กองทุน

ลงทุนและ/หรือท่ีกองทุนต่างประเทศจดทะเบียนซ้ือขาย และ/หรือ วนัหยุดทาํการ

ของตวัแทนรบัคาํสัง่ซ้ือขาย วนัหยุดทาํการของธนาคารต่างประเทศหรือประเทศท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และ/หรือวนัหยุดทาํการอื่นใดท่ีจะ

ประกาศเพิ่มเติม 

7.8 รายละเอียดการขายคืน

หน่วยลงทุนเพิ่มเติม  

 

การจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุน  

ยกเวน้ในกรณีตามขอ้ “การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่

ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหรือ

คาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจดัการจะ

จดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืน โดยคาํนวณจากราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท่ี

บริษัทจดัการไดร้บัการตกลงยนิยอมจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหร้บัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ซ่ึงหากวนัดงักล่าวไม่ตรงกบัวนัทาํการ บริษัทจดัการจะถือว่าบริษัทจดัการไดร้บั

การตกลงยนิยอมจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหข้ายคืนหน่วยลงทุนในวนัทาํการวนัแรกถดั

จากวนัดงักล่าว  

บริษัทจดัการจะคาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืนสาํหรบัผูท่ี้ขายคืนหน่วย

ลงทุน โดยหารจาํนวนเงินท่ีสัง่ขายคืนทั้งหมดซ่ึงกาํหนดไวใ้นหวัขอ้ “เง่ือนไขการ

ลงทุน” ดว้ยราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้ณ ส้ินวนัทาํการขายคืนน้ัน 

ทั้งน้ี จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณไดจ้ะเป็นตวัเลขทศนิยม 4 ตาํแหน่ง โดยตดั

ทศนิยมตาํแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

- 
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การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบรูณต่์อเม่ือบริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนได้

ตรวจสอบแลว้ว่าผูส้ัง่ขายคืนมีจาํนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน

เพียงพอกบัจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืน  

บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืนตามการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ี

สมบูรณซ่ึ์งเป็นไปตามเง่ือนไขขา้งตน้เท่าท่ีบริษัทจดัการสามารถรบัซ้ือคืนไดจ้าก

จาํนวนเงินสดของกองทุนท่ีมีอยูข่ณะน้ัน  

บริษัทจดัการจะยกเลิกจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีรบัซ้ือคืนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน

ในวนัทาํการถดัจากวนัทาํการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจาํนวนน้ัน 

เง่ือนไขและขอ้จาํกดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน  

13. เง่ือนไขและขอ้จาํกดัในการ

จดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนไดโ้ดยเสรี  

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายืน่คาํขอโอนหน่วยลงทุน

ดว้ยตนเองท่ีนายทะเบียนพรอ้มเอกสารหลกัฐานต่างๆ  

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเม่ือนาย

ทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บัโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนาย

ทะเบียนจะทาํการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอนภายใน 30 วนันับแต่วนั

รบัคาํขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้บัโอนมีหน้าท่ีจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิ

ตามกาํหนดเวลาท่ีนายทะเบียนนัดหมาย 

ขอ้จาํกดัการโอนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการ

ลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่วา่ทอดใดๆ ในกรณีการโอนหน่วยลงทุนส่งผลให้

บริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้

ทั้งน้ี ขอ้กาํหนดเก่ียวกบั FATCA เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นหวัขอ้ 20 ของโครงการ

จดัการกองทุนรวม เร่ือง "ขอ้กาํหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษี

ต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั" 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

1. การโอนใหบิ้ดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถื้อหน่วยลงทุน  

2. การโอนทางมรดกตามกฎหมาย  

3. การโอนตามคาํสัง่ศาล  

4. การโอนอนัเน่ืองมาจากการบงัคบัจาํนําหน่วยลงทุน  

5. การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซ่ึงบริษัทจดัการเห็นสมควรอนุมติัใหโ้อนได ้ 

นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากกรณีท่ีระบุ

ขา้งตน้ 

 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการจดัสรร

และการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณีท่ีการจัดสรรและการโอนหน่วย

ลงทุนดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมาย

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเ งินและ Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อ

หน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ 

โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน  
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15.1 ค่าธรรมเนียมรวม 

(เพดานค่าธรรมเนียมและ

ค่าใชจ้่ายท่ีประมาณการไดท่ี้

เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ทั้งหมด)  

ประมาณการค่าใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 

2.5145 ต่อปีของจาํนวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน 

 

ประมาณการค่าใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 

2.5145 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

 

15.2.1 ค่าธรรมเนียมการ

จดัการรายปี  

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ต่อปี

ของจาํนวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ต่อปี 

ของมลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมลูค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มลูค่าหน้ีสิน

ทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และ

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารบริหารจดัการของ

บริษัทจดัการเดียวกนั (กองทุนปลายทาง) บริษัทจดัการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการ

จดัการซํ้าซอ้นกบักองทุนปลายทาง โดยจะเป็นไปตามกรณีตวัอยา่ง เช่น กองทุนตน้

ทางมี NAV 1,000 ลา้นบาท โดยไดจ้ดัสรรการลงทุนไปยงักองทุนปลายทางซ่ึงอยู่

ภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจดัการเดียวกนั 100 ลา้นบาท กองทุนตน้ทาง

จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการจาก (1) เงินลงทุน 900 ลา้นบาทในอตัราท่ี

กองทุนตน้ทางกาํหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ลา้นบาทในอตัราท่ีกองทุน

ปลายทางกาํหนด เป็นตน้ รวมถึงกรณีท่ีกองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจดัการอีกทอดหน่ึง บริษัทจดัการจะไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมดงักล่าวซํา้ซอ้นดว้ยเช่นกนั 

15.2.2 ค่าธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน์รายปี  

ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 

0.2675 ต่อปีของจาํนวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 

0.2675 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมลูค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี 

มลูค่าหน้ีสินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ดงักล่าวไดร้วมค่าธรรมเนียมการรบัฝากทรพัยสิ์น

ในต่างประเทศแลว้ 
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15.2.3 ค่าธรรมเนียมนาย

ทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 

0.1070 ต่อปีของจาํนวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 

0.1070 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมลูค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี 

มลูค่าหน้ีสินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

15.2.6 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ  

 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ต่อปีของจาํนวน

เงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน 

 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ต่อปี ของมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

 

15.2.6 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ  

 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 

ไม่มี 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 

… 

(2) ค่าใชจ้า่ยเพื่อการดาํเนินงานของกองทุนซ่ึงจะเรียกเก็บจากกองทุนเม่ือมี

ค่าใชจ้่ายเกิดขึ้ นตามจาํนวนท่ีจา่ยจริง โดยในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของ

กองทุนเฉล่ียเท่ากนัทุกวนัหรือตดัจ่ายครั้งเดียวทั้งจาํนวนตามระยะเวลาท่ีจะไดร้บั

ผลประโยชน์จากค่าใชจ้่ายน้ันหรือในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดค่าใชจ้่ายดงักล่าวขึ้ น 

ไดแ้ก่ 

เพ่ิม 

(น) ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชห้รืออา้งอิงดชันีหลกัทรพัย ์เคร่ืองหมายการคา้ 

และ/หรือเคร่ืองหมายบริการของตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือของผูค้าํนวณและ

ประกาศดชันี (Index Provider) 

(บ) ค่าใชจ้่ายในการจดัทาํโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ค่าส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ ์

การจดัอบรมเผยแพร่ความรู ้ค่าใชจ้า่ยดา้นการตลาด ตลอดจนการสมัมนาแนะนํา

กองทุน ทั้งน้ี ค่าใชจ้า่ยดงักล่าวขา้งตน้รวมกนัจะไม่เกินรอ้ยละ 1.07 (รวม

ภาษีมลูค่าเพิ่ม) ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ 

(Switching In)  

มีแบบหลายเง่ือนไข  

รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา :  

คาํอธิบายเง่ือนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ไม่มี 
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บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในอตัราเท่ากบั

ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางหรือค่าธรรมเนียมการ

ขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใดจะสูงกวา่  

ทั้งน้ี บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

ดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนัและปิดประกาศไวท่ี้

สาํนักงานของบริษัทจดัการ  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัท

จดัการจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางและ

ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก 

(SWITCHING OUT) 

ไม่มี 

 

มีแบบหลายเง่ือนไข 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในอตัราเท่ากบั

ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางหรือค่าธรรมเนียมการ

ขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใดจะสูงกวา่ 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมดงักล่าว โดย

บริษัทจดัการจะประกาศใหท้ราบผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัท

จดัการจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางและ

ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 

15.3.7 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ  รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรือการรบั

ซ้ือคืนหรือการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหรือผูส้ัง่ขายคืนหรือผูส้ัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือลดหยอ่นหรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรือการรบั

ซ้ือคืนหรือการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนหรือผูส้ัง่ขายคืนหรือ

ผูส้ัง่สบัปล่ียนหน่วยลงทุน ตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูค่าการซ้ือหน่วยลงทุน 

ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน หรือการสัง่ซ้ือ หรือสัง่ขายคืนหรือการ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการอาจกาํหนดขึ้ นในอนาคต หรือ

ลดหยอ่น หรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีขายคืนหน่วยลงทุนของ

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรือ

ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหรือค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหก้บัผู้

สัง่ซ้ือหรือผูส้ัง่ขายคืนหรือผูส้ัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ตามประเภทของผูล้งทุน ตาม

มลูค่าการซ้ือหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน หรือการสัง่ซ้ือ 

หรือสัง่ขายคืนหรือการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขท่ีบริษทัจดัการอาจ

กาํหนดขึ้ นในอนาคต หรือลดหยอ่น หรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมใหก้บัผูถื้อหน่วย

ลงทุนท่ีขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นซ่ึงจดัตั้ง

และจดัการโดยบริษัทจดัการ หรือสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นท่ีจดัตั้งและ
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กองทุนเพื่อไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นซ่ึงจดัตั้งและจดัการโดยบริษัท

จดัการ หรือสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นท่ีจดัตั้งและจดัการโดยบริษัท

จดัการเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะประกาศหลกัเกณฑ์

ใหท้ราบโดยทัว่กนั โดยจะปิดประกาศไวท่ี้สาํนักงานของบริษัทจดัการ 

 

จดัการโดยบริษัทจดัการเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะ

ประกาศหลกัเกณฑใ์หท้ราบผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

15.4 วิธีการคาํนวณและตดั

จ่ายค่าธรรมเนียม :  

 

บริษัทจดัการจะคาํนวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์

และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวนัท่ีมีการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิโดยใช้

จาํนวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคาํนวณ

ค่าธรรมเนียม และจะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตดัจา่ยจากบญัชีของกองทุนตาม

ดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

บริษทัจดัการจะคาํนวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 

และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวนัท่ีมีการคาํนวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ โดยใช้

มลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุนหกัมลูค่าหน้ีสินทั้งหมด โดยมลูค่าหน้ีสินทั้งหมด

ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนของกองทุน ในแต่ละวนัท่ีคาํนวณน้ันเป็นฐานในการ

คํานวณค่าธรรมเนียม และจะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของ

กองทุนเป็นรายเดือน หรือตามระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม 

 

วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง  

16.1 วิธีการคาํนวณ 

กาํหนดเวลาในการคาํนวณและ

การประกาศมลูค่าทรพัยสิ์น

สุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และ

ราคาหน่วยลงทุน : 

ต่างประเทศ  

 

ในประเทศ 

16.2 เง่ือนไขพิเศษ :  

 

1. บริษัทจดัการจะคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์และ

วิธีการท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด และตามท่ีสมาคมบริษัท

จดัการลงทุนกาํหนด โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

การคาํนวณมลูค่ายุติธรรมของหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีเสนอขายในต่างประเทศ 

บริษัทจดัการจะใชห้ลกัการโดยเทียบเคียงกบัประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทุน 

ซ่ึงไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะใชข้อ้มลูล่าสุดท่ี

ประกาศหรือไดร้บัจากสถาบนัหรือหน่วยงานอื่นใดท่ีใชอ้า้งอิงอยา่งเป็นทางการ 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงแหล่งท่ีมาของขอ้มลูอา้งอิงไดภ้ายใตค้วาม

เห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประกาศของสมาคมบริษัทจดัการ

1. บริษัทจดัการจะคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์และ

วิธีการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนด โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

บริษัทจดัการจะคาํนวณมลูค่าหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นของกองทุนในต่างประเทศให้

อยูใ่นรูปสกุลเงินบาท เพือ่นํามาใชใ้นการคาํนวณมลูค่าหน่วยลงทุน บริษัทจดัการ

จะใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ท่ีประกาศโดย 

Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอืน่ใดท่ีมีการ

เผยแพร่ขอ้มลูสู่สาธารณชนและสามารถใชอ้า้งอิงไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของ

ผูดู้แลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน 
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ลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงท่ีจะ

ประกาศแกไ้ขหรือประกาศเพิ่มเติมในอนาคต  

สาํหรบัการคาํนวณมลูค่าหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นของกองทุนในต่างประเทศใหอ้ยู่

ในรูปสกุลเงินบาท เพื่อนํามาใชใ้นการคาํนวณมลูค่าหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะ

ใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ท่ีประกาศโดย Reuters 

หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื่นใดท่ีมีการเผยแพร่

ขอ้มลูสู่สาธารณชนและสามารถใชอ้า้งอิงไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของผูดู้แล

ผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน 

2. บริษัทจดัการจะคาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน 

ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตาม

ระยะเวลาดงัต่อไปน้ี  

(2.1) คาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและมลูค่าหน่วยลงทุนทุกส้ินวนัทาํการภายใน

วนัทาํการถดัไป เวน้แต่วนัทาํการน้ันตรงกบัวนัหยุดทาํการของกองทุนต่างประเทศ 

บริษัทจดัการจะไม่คาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและมลูค่าหน่วยลงทุนของวนั

ดงักล่าว 

(2.2) คาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนทุกส้ินวนัทาํ

การซ้ือขายหน่วยลงทุนภายในวนัทาํการถดัไป ทั้งน้ี ใหใ้ชม้ลูค่าหน่วยลงทุนของส้ิน

วนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนน้ันเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคาดงักล่าว  

(2.3) ประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุนของวนัดงัต่อไปน้ี  

(ก) วนัทาํการก่อนวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วนัทาํ

การถดัจากวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุน  

(ข) วนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วนัทาํการถดัไป  

(ค) วนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละเดือน โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วนัทาํการถดัไป 

ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวมกาํหนดวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้ง

ห่างกนัเกินกว่าหน่ึงเดือน  

(ง) วนัท่ีปรากฏเหตุการณท่ี์น่าเช่ือไดว้่าจะมีผลกระทบต่อมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิหรือ

มลูค่าหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยสาํคญั โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วนัทาํการถดัไป  

2. กองทุนอาจมีการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นในต่างประเทศ ซ่ึงมีความ

แตกต่างทางเวลา (Time Zone Difference) ส่งผลต่อการไดร้บัขอ้มลูราคา

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่ในต่างประเทศ ดงัน้ัน บริษัทจดัการจะคาํนวณและ

ประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี  

(2.1) คาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและมลูค่าหน่วยลงทุนของทุกส้ินวนัทาํการ

ภายในวนัทาํการถดัไป เวน้แต่วนัทาํการน้ันตรงกบัวนัหยุดทาํการซ้ือขายของ

กองทุน บริษัทจดัการจะไม่คาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและมลูค่าหน่วยลงทุนของ

วนัดงักล่าว  

(2.2) คาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของทุกส้ินวนั

ทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนภายในวนัทาํการถดัไป ทั้งน้ี ใหใ้ชม้ลูค่าหน่วยลงทุนของ

ส้ินวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนน้ันเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคาดงักล่าว  

(2.3) ประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและมลูค่าหน่วยลงทุนของวนัทาํการซ้ือขาย

หน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วนัทาํการถดัไป  

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการ

ซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วนัทาํการถดัไป  

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีไม่มีราคาของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศท่ี

กองทุนลงทุน จนเป็นเหตุใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถคาํนวณและประกาศมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนตามขอ้ (2.1) – (2.4) ได ้บริษัทจดัการจะคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยไม่

ชกัชา้ ทั้งน้ี ภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัขอ้มลูราคาของ

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศดงักล่าวและประกาศในวนัทาํการถดัจาก

วนัคาํนวณมลูค่าหน่วยลงทุนดงักล่าว 

… 

ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นและสมควรท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ โดย

เหตุดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่ไดร้บัขอ้มลูเก่ียวกบัราคาของทรพัยสิ์นท่ี

กองทุนลงทุน หรือไม่สามารถคาํนวณหรือประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่า
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(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการ

ซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วนัทาํการถดัไป  

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ไดร้บัขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุน

ต่างประเทศไม่วา่กรณีใด จนเป็นเหตุใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถคาํนวณและ

ประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามขอ้ (2.1) – (2.4) ได ้บริษัทจดัการจะคาํนวณมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนโดยไม่ชกัชา้ ทั้งน้ี ภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัขอ้มลู

มลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศแลว้ และประกาศในวนัทาํการถดัจากวนั

คาํนวณมลูค่าหน่วยลงทุนดงักล่าว 

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิหารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนท่ี

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดเม่ือส้ินวนัทาํการท่ีคาํนวณน้ัน 

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนท่ีประกาศขา้งตน้ ตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ 

ในกรณีท่ีมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน จาํนวนหน่วยลงทุน ราคาขาย

หน่วยลงทุน และราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกตอ้ง บริษัท

จดัการจะดาํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกาํหนด 

3. การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจดัการ

จะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(3.1) คาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 

ตาํแหน่ง โดยใชว้ธีิการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 

(3.2) คาํนวณมลูค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาํแหน่ง โดยใช้

วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล สาํหรบัมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการ

คาํนวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตาํแหน่งท่ี 4 ขึ้ น ส่วนมลูค่าหน่วย

ลงทุนเพื่อใชใ้นการคาํนวณราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมตาํแหน่งท่ี 5 

ท้ิง 

หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนได ้บริษัทจดัการ

จะดาํเนินการตามท่ีประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนด ทั้งน้ี บริษัทจดัการ

จะคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา

รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชกัชา้ ภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บั

ขอ้มลูราคาของทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุนดงักล่าวและประกาศในวนัทาํการถดัจาก

วนัคาํนวณมลูค่าหน่วยลงทุนดงักล่าว 

 

บริษัทจดัการอาจไม่คาํนวณและไม่ประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน 

ราคาขายและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(ก) เม่ือบริษัทจดัการไม่ขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือ

คาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ตามระบุไวใ้นโครงการ  

(ข) เม่ือมีเหตุท่ีบริษัทจดัการตอ้งเลิกกองทุน โดยใหไ้ดร้บัการยกเวน้ตั้งแต่วนัท่ี

ปรากฏเหตุดงักล่าว 

(ค) เม่ือกองทุนไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัการ

คาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 

และราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ก่อนท่ีประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทุนจะมีผล

บงัคบัใช ้บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามท่ีเคยไดร้บัผ่อนผนัจากสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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(3.3) ประกาศมลูค่าหน่วยลงทุนตามท่ีคาํนวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมี

ทศนิยม 4 ตาํแหน่งโดยตดัทศนิยมตาํแหน่งท่ี 5 ท้ิง และประกาศราคาขายและ

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามท่ีคาํนวณไดใ้น (3.2) 

(3.4) คาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาํแหน่ง โดยใช้

วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม

เพียง 4 ตาํแหน่งโดยตดัทศนิยมตาํแหน่งท่ี 5 ท้ิง 

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึ้ นจากการคาํนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดัการ

จะนําผลประโยชน์น้ันรวมเขา้เป็นทรพัยสิ์นของกองทุนเปิด 

ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการ 

สิทธิหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของผูถื้อหน่วยลงทุน  

13.1 สิทธิในการขายคืนหน่วย

ลงทุน  

 

บริษัทจดัการมีขอ้ผูกพนัท่ีจะตอ้งรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน เม่ือผู้

ถือหน่วยลงทุนยนิยอมใหบ้ริษัทจดัการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามท่ีกาํหนดไวใ้น

หวัขอ้ "เง่ือนไขการลงทุน"  ยกเวน้กรณีท่ีบริษัทจดัการดาํเนินการตามท่ีกาํหนดไว้

ในหวัขอ้ "การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุน" หรือ "การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่"  

เน่ืองจากกองทุนเป็นกองทุนเปิดประเภทรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั ดงัน้ัน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากอตัราส่วนและวนั

เวลาท่ีบริษัทจดัการกาํหนดได ้

 

บริษัทจดัการมีขอ้ผูกพนัท่ีจะตอ้งรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน เม่ือผู้

ถือหน่วยลงทุนนําหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่บริษัทจดัการ หรือผ่านผูส้นับสนุนการ

ขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนมาขายคืน

ไดทุ้กวนัทาํการรบัซ้ือคืนตามราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนซ่ึงคาํนวณตามท่ีระบุใน

โครงการ และไดร้บัการรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ยกเวน้ กรณีท่ีบริษัท

จดัการดาํเนินการเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุนหรือไม่ขาย ไม่รบัซ้ือคืน ไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่  

 

ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไดร้บัชาํระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย ์หรือ

ทรพัยสิ์นอื่นแทนเงินได ้ในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถชาํระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้ามท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ  

13.3 สิทธิในการโอนหน่วย

ลงทุน  

 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดโ้ดยเสรี  

 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายืน่คาํขอโอนหน่วยลงทุน

ดว้ยตนเองท่ีนายทะเบียนพรอ้มเอกสารหลกัฐานต่างๆ  

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเม่ือนาย

ทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บัโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนาย

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

1. การโอนใหบิ้ดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถื้อหน่วยลงทุน  

2. การโอนทางมรดกตามกฎหมาย  

3. การโอนตามคาํสัง่ศาล  

4. การโอนอนัเน่ืองมาจากการบงัคบัจาํนําหน่วยลงทุน  

5. การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซ่ึงบริษัทจดัการเห็นสมควรอนุมติัใหโ้อนได ้ 
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ทะเบียนจะทาํการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอนภายใน 30 วนันับแต่วนั

รบัคาํขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้บัโอนมีหน้าท่ีจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิ

ตามกาํหนดเวลาท่ีนายทะเบียนนัดหมาย  

 

 

นายทะเบียนจะไม่รบัจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากกรณีท่ีระบุ

ขา้งตน้  

 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายืน่คาํขอโอนหน่วยลงทุน

ดว้ยตนเองท่ีนายทะเบียนพรอ้มเอกสารหลกัฐานแสดงเหตุในการโอนตามขอ้ 1 

สาํหรบัการโอนหน่วยลงทุนตามขอ้ 2 ขอ้ 3 หรือขอ้ 4 ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะตอ้ง

มาติดต่อนายทะเบียนดว้ยตนเองพรอ้มแสดงเอกสารหลกัฐานการรบัโอนตาม

กฎหมาย  

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเม่ือนาย

ทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บัโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนาย

ทะเบียนจะทาํการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอนภายใน 30 วนันับแต่วนั

รบัคาํขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้บัโอนมีหน้าท่ีจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิ

ตามกาํหนดเวลาท่ีนายทะเบียนนัดหมาย  

13.4 ขอ้จาํกดัการโอนหน่วย

ลงทุน  

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการ

ลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่วา่ทอดใดๆ ในกรณีต่อไปน้ี  

1. การโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวจะทาํใหก้ารถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่ม

บุคคลเดียวกนัใดเกินขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วย

ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต  

2. การโอนหน่วยลงทุนส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) ได ้ทั้งน้ี ขอ้กาํหนดเก่ียวกบั FATCA เป็นไปตามท่ี

กาํหนดไวใ้นภายใตห้วัขอ้ 20 ของโครงการจดัการกองทุนรวม เร่ือง "ขอ้กาํหนด

เก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั"  

 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการโอน

หน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณีท่ีการโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษัท

จดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือ

มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือ

ต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

การเลิกกองทุนรวม 
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22.1 เง่ือนไขในการเลิกกองทุน  

 

(1) หากปรากฏว่ากองทุนมีจาํนวนผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย

ในวนัทาํการใด 

(2) เม่ือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ใหบ้ริษัทจดัการเลิกกองทุนเปิด ใน

กรณีท่ีบริษัทจดัการกระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่

กองทุนรวมหรือไม่ปฏบิติัหน้าท่ีของตน  

(3) เม่ือไดร้บัความเห็นชอบตามมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนรวมกนัเกิน

ก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงการจดัการ  

(4) สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั้งและจดัการ

กองทุนรวม ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัวา่อาจมีการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อการ

แสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือ

เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการทรพัยสิ์นหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่ม

บุคคลใด และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดด้าํเนินการแจง้บริษัทจดัการจะ

หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทาํการช้ีแจง แสดงเหตุผล ขอ้เท็จจริง และหลกัฐาน ซ่ึงใน

กรณีท่ีไม่มีการช้ีแจง หรือช้ีแจงแลว้แต่ไม่อาจพสิูจน์หรือทาํใหเ้ช่ือไดว้่าการจดัตั้ง

กองทุนรวมเป็นการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ยเป็นการทัว่ไปอยา่ง

แทจ้ริง และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่บริษัทจดัการจะทาํการแกไ้ข หรือ

ดาํเนินการใด ๆ และบริษัทจดัการไม่สามารถดาํเนินการตามท่ีสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ได ้หรือดาํเนินการแลว้แต่ไม่สามารถทาํใหก้องทุนรวม

เป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ยเป็นการทัว่ไปอยา่งแทจ้ริง  

(5) เม่ือกองทุนครบกาํหนดอายุโครงการ  

(6) เม่ือเขา้เง่ือนไขตามขอ้ 1.9 และบริษัทจดัการประสงคจ์ะเลิกกองทุน 

(1) หากปรากฏว่ากองทุนมีมลูค่าหน่วยลงทุนหรือมีผูถื้อหน่วยลงทุนหรือมีการขาย

คืนหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนดงัน้ี  

(1.1) จาํนวนผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวนัทาํการใด  

(1.2) มลูค่าหน่วยลงทุนท่ีขายไดแ้ลว้ทั้งหมดโดยคาํนวณตามมลูค่าท่ีตราไวข้อง

หน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกวา่ 500 ลา้นบาทในวนัทาํการใดและบริษัทจดัการ

ประสงคจ์ะเลิกกองทุน 

(1.3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วนัใดวนัหน่ึงเกินกวา่สองในสามของจาํนวน

หน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วนัทาํการซ้ือขาย

หน่วยลงทุนใดติดต่อกนัคิดเป็นจาํนวนเกินกว่าสองในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ี

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจไม่ดาํเนินการเลิกกองทุนท่ีตามเง่ือนไขท่ีระบุไว ้

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

สุจริตและสมเหตุสมผลวา่การเลิกกองทุนจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนท่ี

เหลืออยู ่เน่ืองจากกองทุนยงัคงมีทรพัยสิ์นคงเหลือท่ีมีคุณภาพและมีสภาพคล่อง

อยา่งเพียงพอ และผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยูจ่ะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการขายคืน

น้ัน 

(ค) เม่ือปรากฏขอ้เท็จจริงท่ีบริษัทจดัการพจิารณาแลว้มีความเช่ือโดยสุจริตและ

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

เลิกกองทุนจะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม  

(2) เม่ือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ใหบ้ริษัทจดัการเลิกกองทุน ในกรณีท่ี

บริษัทจดัการกระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่

กองทุนรวมหรือไม่ปฏบิติัหน้าท่ีของตน  

(3) เม่ือไดร้บัมติเสียงขา้งมากของจาํนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน

ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือของจาํนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด

ของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงส่งหนังสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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  หวัขอ้ เดิม ใหม่ 

(4) สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั้งและจดัการ

กองทุนรวม ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัวา่อาจมีการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อการ

แสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือ

เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการทรพัยสิ์นหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่ม

บุคคลใด และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดด้าํเนินการแจง้บริษัทจดัการหรือ

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งใหท้าํการช้ีแจง แสดงเหตุผล ขอ้เท็จจริง และหลกัฐาน ซ่ึงในกรณี

ท่ีไม่มีการช้ีแจง หรือช้ีแจงแลว้แต่ไม่อาจพิสจูน์หรือทาํใหเ้ช่ือไดว้า่การจดัตั้งกองทุน

รวมเป็นการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปอยา่งแทจ้ริง และสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่บริษัทจดัการใหท้าํการแกไ้ข หรือดาํเนินการใด ๆ และ

บริษัทจดัการไม่สามารถดาํเนินการตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ได ้

หรือดาํเนินการแลว้แต่ไม่สามารถทาํใหก้องทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน

ทัว่ไปอยา่งแทจ้ริง  
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หวัขอ้ โครงการแบบเดิม โครงการแบบใหม่ 

รายละเอียดโครงการจดัการ 

คาํจาํกดัความ / คาํนิยาม ... ตดัออก 

จาํนวนเงินทุนของโครงการจดัการ

กองทุนรวม  

2.1 จาํนวนเงินทุนของโครงการ : 4,033,279,463.42 บาท ตดัออก 

ไม่มี 3.  ขอ้มลูเก่ียวกบัจาํนวนเงินทุนโครงการ  

… 

จาํนวนเงินทุนโครงการเร่ิมตน้ : 4,033,279,463.42 บาท 

มลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ซ้ือ และ

มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชี

ขัน้ตํา่ 

2.6. มลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ซ้ือครั้งแรก : 500.00 บาท 

2.7. มลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ซ้ือครั้งถดัไป : ไม่กาํหนด 

2.10. มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่ : 50.00 บาท 

2.11. จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่ : ไม่กาํหนด 

ตดัออก 

นโยบายการกูย้มื  

 

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้มี) :   

ในการจดัการกองทุน บริษัทจดัการอาจกูย้มืเงินหรือทาํธุรกรรมการขายโดยมี

สญัญาซ้ือคืนในนามกองทุนรวมไดต้ามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ี

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

ตดัออก 

ดชันีช้ีวดั/อา้งอิง (Benchmark) 3.9. ดชันีช้ีวดั/อา้งอิง (Benchmark) : 

… 

ตดัออก 

ประเภทของหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผล

โดยวิธีอืน่ท่ีจะลงทุน : 

 

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่น

ท่ีจะลงทุนในประเทศ :  

... 

3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่น

ท่ีจะลงทุนในต่างประเทศ : 

... 

ตดัออก 

อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์

หรือทรพัยสิ์นอื่น เพื่อเป็น

ทรพัยสิ์นของกองทุนรวม : 

3.14 อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น เพื่อเป็นทรพัยสิ์น

ของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 

... 

ตดัออก 

การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก : … 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก : … 

ตดัออก 
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หวัขอ้ โครงการแบบเดิม โครงการแบบใหม่ 

การเสนอขายภายหลงัการเสนอ

ขายครั้งแรก 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั้งแรก : … 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั้งแรก : … 

ตดัออก 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 7.1. ช่องทางการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : … 

7.2. รายละเอียดช่องทางการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : .. 

ตดัออก 

7.4. รายละเอียดวิธีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : 

การชาํระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะ

ชาํระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้ายคืนภายใน 5 วนัทาํการนับตั้งแต่

วนัถดัจากวนัทาํการท่ีคาํนวณราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุน

และราคาหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะชาํระเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามท่ี

ระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชีกองทุน และ/หรือวธีิการอื่นใดท่ีบริษัทจดัการยอมรบั

เพื่ออาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็นตน้ 

ทั้งน้ี กรณีท่ีบริษัทจดัการจดัใหมี้ช่องทางการรบัชาํระเงินค่าขายคืนเพิ่มเติม 

บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

ตดัออก 

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 8.1. ช่องทางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน : … 

8.2. รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : … 

ตดัออก 

- การชาํระค่ารบัซ้ือคืน 

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ย

หลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่นแทน

เงิน 

- การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงิน

ค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุน 

- เง่ือนไขและขอ้จาํกดัในการ

จดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน 

9. การชาํระค่ารบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์น

อื่นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชาํระ

ค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทน บริษัทจดัการ

จะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้าํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื่นแทนเงินได ้

 

10. การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุน : 

บริษัทจดัการอาจเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุนท่ีไดมี้คาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

… 

7.  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

… 

เง่ือนไข ขอ้จาํกดั หรือสิทธิในการระงบั การโอน หรือการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

เง่ือนไข ขอ้จาํกดั หรือสิทธิในการระงบั การโอน หรือการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

การชาํระค่ารบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน  

กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชาํระค่าขาย

คืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทน บริษัทจดัการจะตอ้งไดร้บัมติ

พิเศษใหช้าํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงินได ้

 

การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการจะเล่ือนกาํหนดชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคาํสัง่

ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไวแ้ลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
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13. เง่ือนไขและขอ้จาํกดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

1. การโอนใหบิ้ดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถื้อหน่วยลงทุน  

2. การโอนทางมรดกตามกฎหมาย  

3. การโอนตามคาํสัง่ศาล  

4. การโอนอนัเน่ืองมาจากการบงัคบัจาํนําหน่วยลงทุน  

5. การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซ่ึงบริษัทจดัการเห็นสมควรอนุมติัใหโ้อนได ้ 

นายทะเบียนจะไม่รบัจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากกรณีท่ีระบุ

ขา้งตน้ 

… 

 

(1) บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีท่ี

เขา้เหตุใดเหตุหน่ึงดงัน้ี โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จา่ยโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของ

กองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล หรือ  

(ข) มีเหตุท่ีทาํใหก้องทุนไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้าม

กาํหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ  

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัท

จดัการพบวา่ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้งโดยมีมลูค่าตั้งแต่ 1 

สตางคข์ึ้ นไป และคิดเป็นอตัราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหรือราคาท่ีถูกตอ้ง และ

ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงาน

การชดเชยราคา  

การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งตน้ บริษัทจดัการจะ

ปฏบิติัตามหลกัเกณฑตามท่ีประกาศกาํหนด  

 

เง่ือนไขและขอ้จาํกดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

1. การโอนใหบิ้ดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถื้อหน่วยลงทุน  

2. การโอนทางมรดกตามกฎหมาย  

3. การโอนตามคาํสัง่ศาล  

4. การโอนอนัเน่ืองมาจากการบงัคบัจาํนําหน่วยลงทุน  

5. การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซ่ึงบริษัทจดัการเห็นสมควรอนุมติัใหโ้อนได ้ 

นายทะเบียนจะไม่รบัจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากกรณีท่ีระบุขา้งตน้  

… 

การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่  

11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ : 

11.1. บริษัทจดัการจะไม่ขาย ไม่รบัซ้ือคืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน

ตามคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืนหรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัไวแ้ลว้ หรือ

จะหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืน หรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้ในกรณีท่ี

7.  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

… 

เง่ือนไข ขอ้จาํกดั การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่: 

การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือ

หรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่า
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ปรากฏเหตุดงัต่อไปน้ี  

…  

ดว้ยเร่ืองหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ี

มิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการ

ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อช่ือเสียง

หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษทัจดัการ หรือมีผลกระทบใน

อนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีท่ีเม่ือบริษัท

จดัการพบวา่บริษัทจดัการจะไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ย

การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act 

(FATCA) ได ้

 

9.  เครื่องมือบรหิารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม 

- การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงุทนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวห้รือจะหยดุรบัคาํ

สัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

โดยบริษทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 1 วนัทาํการ 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT) 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT) 

มีแบบหลายเง่ือนไข 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในอตัรา

เท่ากบัค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางหรือ

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใดจะสูง

กว่า 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมดงักล่าว 

โดยบริษัทจดัการจะประกาศใหท้ราบผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ 

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้

ทางและยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 

8.3 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน  

… 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)  

 อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราค่าธรรมเนียมเดียวกนั 

ทั้งกรณีสบัเปล่ียนออกไปยงักองทุนรวมภายใตก้ารจดัการเดียวกนั และบริษัทจดัการ

อื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัรา

ค่าธรรมเนียมท่ีกาํหนด 

เง่ือนไขในการกาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี 

 ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 

3.00 ของมลูค่าซ้ือขาย  

… 
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รายละเอียดเพ่ิมเติม (ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน) 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บตามท่ีจ่ายจริง 

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน จะเรียกเก็บในอตัราเท่ากบั

ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางหรือค่าธรรมเนียมการขาย

หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใดจะสูงกวา่ ซ่ึงจะไม่เกินรอ้ยละ 3  ของ

มลูค่าซ้ือขาย เน่ืองจากเป็นอตัราสูงสุดของค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของ

กองทุนปลายทาง  

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการ

จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางและ

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางเพิ่มเติม 

… 

15.6. หมายเหตุ : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทั้งหมดของกองทุนท่ีเรียกเก็บจากกองทุนและผูถื้อ

หน่วยลงทุนเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีอตัรา

ภาษีมลูค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดมีการเปล่ียนแปลง บริษัทจดัการสงวนสิทธิใน

การปรบัปรุงอตัราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทั้งหมดของกองทุนใหส้อดคลอ้ง

กบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

 

8.2 ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

… 

รายละเอียดเพ่ิมเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม) : 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทั้งหมดของกองทุนท่ีเรียกเก็บจากกองทุนและผูถื้อหน่วย

ลงทุนเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีอตัราภาษีมลูค่าเพิ่มหรือภาษี

อื่นใดมีการเปล่ียนแปลง บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการปรบัปรุงอตัราค่าธรรมเนียม

และค่าใชจ้า่ยทั้งหมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

 

8.3 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน: 

… 

รายละเอียดเพ่ิมเติม (ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน) 

… 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทั้งหมดของกองทุนท่ีเรียกเก็บจากกองทุนและผูถื้อหน่วย

ลงทุนเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีอตัราภาษีมลูค่าเพิ่มหรือภาษี

อื่นใดมีการเปล่ียนแปลง บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการปรบัปรุงอตัราค่าธรรมเนียม

และค่าใชจ้า่ยทั้งหมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
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การหยุดขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุน 

12. การหยุดขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : 

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจาํเป็นเพื่อ

รกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพือ่รกัษา

เสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจประกาศ

ใหบ้ริษัทจดัการหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืนหรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน

ของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้ง

ไม่เกิน 20 วนัทาํการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืน หรือ

คาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได ้

ตดัออก 

วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาใน

การคาํนวณและการประกาศ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วย

ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการดาํเนินการ

ในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทุนไม่

ถูกตอ้ง 

16.1 วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ในประเทศ 

ตดัออก 

16.2 เง่ือนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจดัการจะคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์

และวธีิการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนด โดยไดร้บัความเห็นชอบจาก

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

บริษัทจดัการจะคาํนวณมลูค่าหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นของกองทุนใน

ต่างประเทศใหอ้ยูใ่นรปูสกุลเงินบาท เพื่อนํามาใชใ้นการคาํนวณมลูค่าหน่วย

ลงทุน บริษัทจดัการจะใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot 

Rate) ท่ีประกาศโดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย 

หรือระบบอื่นใดท่ีมีการเผยแพร่ขอ้มลูสู่สาธารณชนและสามารถใชอ้า้งอิงได้

ภายใตค้วามเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของ

สมาคมบริษัทจดัการลงทุน 

2. กองทุนอาจมีการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นในต่างประเทศ ซ่ึงมี

ความแตกต่างทางเวลา (Time Zone Difference) ส่งผลต่อการไดร้บัขอ้มลู

ราคาหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่ในต่างประเทศ ดงัน้ัน บริษัทจดัการจะ

คาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย

ลงทุน และราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี  

10.  กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลคา่

หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

คาํนวณภายใน : 1 วนัทาํการ 

และประกาศภายใน : 2 วนัทาํการ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่ในต่างประเทศ ซ่ึงมี

ความแตกต่างทางเวลา (Time Zone Difference) ส่งผลต่อการไดร้บัขอ้มลูราคา

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่ในต่างประเทศ บริษัทจดัการอาจไม่สามารถคาํนวณมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของทุกส้ินวนัทาํการซ้ือขาย

และการประกาศภายในวนัทาํการถดัไปได ้

 

บริษัทจดัการจะคาํนวณมลูค่าหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นของกองทุนในต่างประเทศใหอ้ยู่

ในรูปสกุลเงินบาท เพื่อนํามาใชใ้นการคาํนวณมลูค่าหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะใช้

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ท่ีประกาศโดย Reuters หรือ 

Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื่นใดท่ีมีการเผยแพร่ขอ้มลูสู่



ตารางเปรียบเทียบการแกไ้ขโครงการกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีตา่งประเทศ 2022J (KFF22J) (ขออนุมตัิการแกไ้ขกบัสาํนกังาน ก.ล.ต.แบบเป็นการทัว่ไป) 

  

KFF22J         7 
 

เอกสารแนบ 2 

หวัขอ้ โครงการแบบเดิม โครงการแบบใหม่ 

(2.1) คาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและมลูค่าหน่วยลงทุนของทุกส้ินวนัทาํการ

ภายในวนัทาํการถดัไป เวน้แต่วนัทาํการน้ันตรงกบัวนัหยุดทาํการซ้ือขายของ

กองทุน บริษัทจดัการจะไม่คาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและมลูค่าหน่วยลงทุน

ของวนัดงักล่าว  

(2.2) คาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของทุกส้ิน

วนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนภายในวนัทาํการถดัไป ทั้งน้ี ใหใ้ชม้ลูค่าหน่วย

ลงทุนของส้ินวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนน้ันเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคา

ดงักล่าว  

(2.3) ประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและมลูค่าหน่วยลงทุนของวนัทาํการซ้ือขาย

หน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วนัทาํการถดัไป  

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํ

การซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วนัทาํการถดัไป  

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีไม่มีราคาของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศท่ี

กองทุนลงทุน จนเป็นเหตุใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถคาํนวณและประกาศ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซ้ือ

คืนหน่วยลงทุนตามขอ้ (2.1) – (2.4) ได ้บริษัทจดัการจะคาํนวณมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนโดยไม่ชกัชา้ ทั้งน้ี ภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีบริษทัจดัการไดร้บั

ขอ้มลูราคาของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศดงักล่าวและประกาศใน

วนัทาํการถดัจากวนัคาํนวณมลูค่าหน่วยลงทุนดงักล่าว 

… 

ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นและสมควรท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ 

โดยเหตุดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่ไดร้บัขอ้มลูเก่ียวกบัราคาของทรพัยสิ์น

ท่ีกองทุนลงทุน หรือไม่สามารถคาํนวณหรือประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนได ้

บริษัทจดัการจะดาํเนินการตามท่ีประกาศสมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนด 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย

หน่วยลงทุน และราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชกัชา้ ภายในวนัทาํการถดั

สาธารณชนและสามารถใชอ้า้งอิงไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ และ

เป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน 

 

บริษัทจดัการอาจไม่คาํนวณและไม่ประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน 

ราคาขายและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(ก) เม่ือบริษัทจดัการไม่ขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่

ขายคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์าร

จดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวม

เพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะในช่วง

ระยะเวลาดงักล่าว  

(ข) เม่ือมีเหตุท่ีบริษัทจดัการตอ้งเลิกกองทุน โดยใหไ้ดร้บัการยกเวน้ตั้งแต่วนัท่ีปรากฏ

เหตุดงักล่าว 

(ค) เม่ือเป็นวนัหยุดทาํการซ้ือขายของกองทุน และหรือบริษัทจดัการไม่ไดร้บัมลูค่า

หน่วยลงทุนหรือราคาหลกัทรพัยท่ี์กองทุนลงทุน 
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จากวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัขอ้มลูราคาของทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุนดงักล่าว

และประกาศในวนัทาํการถดัจากวนัคาํนวณมลูค่าหน่วยลงทุนดงักล่าว 

 

บริษัทจดัการอาจไม่คาํนวณและไม่ประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วย

ลงทุน ราคาขายและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(ก) เม่ือบริษัทจดัการไม่ขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือ

หรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ตามระบุไวใ้นโครงการ  

(ข) เม่ือมีเหตุท่ีบริษัทจดัการตอ้งเลิกกองทุน โดยใหไ้ดร้บัการยกเวน้ตั้งแต่วนัท่ี

ปรากฏเหตุดงักล่าว 

(ค) เม่ือกองทุนไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบั

การคาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย

หน่วยลงทุน และราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ก่อนท่ีประกาศสมาคมบริษัท

จดัการลงทุนจะมีผลบงัคบัใช ้บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามท่ีเคยไดร้บัผ่อนผนั

จากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน 

และราคาหน่วยลงทุน 

16.3. แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และ

ราคาหน่วยลงทุน : 

… 

ตดัออก 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการดาํเนินการ

ในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทุนไม่

ถูกตอ้ง 

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง : 

… 

ตดัออก 

ช่ือผูเ้ก่ียวขอ้ง : 17. ช่ือผูเ้ก่ียวขอ้ง : 

… 

ตดัออก 

รอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีของ

กองทุนรวม 

18. รอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีของกองทุนรวม : 

… 

ตดัออก 

การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน 

และวธีิการแกไ้ขโครงการจดัการ

กองทุนรวม หรือแกไ้ขวธีิการ

จดัการ 

19. การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวธีิการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุน

รวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ : 

… 

 

ตดัออก 
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ขอ้กาํหนดอื่น ๆ 20. ขอ้กาํหนดอื่น ๆ : 

20.1 การรบัผลประโยชน์ตอบแทน เน่ืองจากการท่ีกองทุนใชบ้ริการบุคคลอื่น 

(Soft Commission) 

… 

20.2. การวางทรพัยส์าํหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่มีภูมิลาํเนาในประเทศไทย 

… 

20.3 ขอ้กาํหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะ

เดียวกนั 

… 

20.4 การรบัค่าธรรมเนียมการจดัการคืนจากกองทุนต่างประเทศ 

… 

ตดัออก 

การดาํเนินการกรณีบริษัทจดัการ

ไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนได้

ตามท่ีประกาศกาํหนด 

21. การดาํเนินการกรณีบริษัทจดัการไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนไดต้ามท่ี

ประกาศกาํหนด : 

… 

ตดัออก 

ผลบงัคบัของโครงการจดัการ

กองทุนรวม : 

22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม : 

… 

ตดัออก 

ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการ 

บริษัทจดัการ : 1. บริษัทจดัการ : 

… 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

1.1 สิทธิของบริษัทจดัการ 

(1) รบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุน (ถา้มี) ค่าธรรมเนียมในการจดัการกองทุนและค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย 

และหรือ เงินตอบแทนอื่นใด ตามอตัราท่ีกาํหนดไวใ้นหวัขอ้ "ค่าธรรมเนียม

และค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน" 

(2) สงวนสิทธิท่ีจะปฏเิสธการจองซ้ือหรือสัง่ซ้ือ หรือสัง่ขาย หรือหยุดรบัคาํ

สัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืน หรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้น

โครงการ 

1. บริษัทจดัการ : 

… 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

1. สิทธิของบริษัทจดัการ  

(1) รบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

(ถา้มี) ค่าธรรมเนียมในการจดัการกองทุนและค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย และหรือ เงิน

ตอบแทนอื่นใด ตามอตัราท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ  

(2) ปฏเิสธการจองซ้ือหรือสัง่ซ้ือ หรือสัง่ขาย หรือหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืน 

หรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

(3) เล่ือนกาํหนดการชาํระคืนเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  
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(3) สงวนสิทธิท่ีจะเล่ือนกาํหนดการชาํระคืนเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามท่ี

ระบุไวใ้นโครงการ 

(4) สงวนสิทธิท่ีจะรบัชาํระหน้ีเพื่อกองทุนดว้ยทรพัยสิ์นอื่นท่ีมิใช่หลกัประกนั

แทนการชาํระหน้ีดว้ยเงินสดตามตราสารแห่งหน้ีตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

(5) สงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมุดบญัชีแสดงสิทธิ 

(6) สิทธิอื่นใดตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

 

1.2 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ  

บริษัทจดัการมีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบดงัน้ี 

(1) การจดัตั้ง เปล่ียนแปลง เพิม่เติม และจดทะเบียนกองทุน  

...  

(จ) เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนหรือ วิธีจดัการ

กองทุนภายใต ้หวัขอ้ "การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวิธีการแกไ้ข

โครงการจดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ"  

...  

(ซ) ดาํเนินการเลิกกองทุนตามหวัขอ้ “การเลิกกองทุนรวม” และ “การ

ดาํเนินการของบริษัทจดัการเม่ือเลิกกองทุนรวม”  

… 

 

(2) การบริหารกองทุน  

...  

(จ) จดัใหมี้การรบัและจา่ยค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้า่ย หรือเงินตอบแทนอื่นใด

จากและใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการ

จดัการของกองทุนตามท่ีกาํหนดไวใ้นหวัขอ้ "ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ี

เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน"  

(ฉ) เบิกจ่ายเงินของกองทุนสาํหรบัค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินงานของกองทุน

ภายใตห้วัขอ้ "ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้

สัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน"  

(4) รบัชาํระหน้ีเพื่อกองทุนดว้ยทรพัยสิ์นอื่นท่ีมิใช่หลกัประกนัแทนการชาํระหน้ีดว้ย

เงินสดตามตราสารแห่งหน้ีตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

(5) เรียกคืนสมุดบญัชีแสดงสิทธิ  

(6) สิทธิอื่นใดตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

 

 

 

2. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ  

(1) การจดัตั้ง เปล่ียนแปลง เพิม่เติม และจดทะเบียนกองทุน  

...  

(จ) เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนหรือวิธีจดัการกองทุน  

... 

(ซ) ดาํเนินการเลิกกองทุนตามหวัขอ้ “การเลิกกองทุนรวม”  

… 

 

 

 

 

 

(2) การบริหารกองทุน  

...  

(จ) จดัใหมี้การรบัและจา่ยค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้า่ย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและ

ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัการของ

กองทุนตามท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ  

(ฉ) เบิกจ่ายเงินของกองทุนสาํหรบัค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินงานของกองทุน ตามท่ีระบุ

ไวใ้นโครงการ  

(ช) กาํหนดราคาท่ีเป็นธรรมของหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นของกองทุน ดว้ยความ

เห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อใชใ้นการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 
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(ช) กาํหนดราคาท่ีเป็นธรรมของหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นของกองทุน ดว้ย

ความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อใชใ้นการคาํนวณทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการสามารถแสดงใหเ้ห็นไดว้่าวิธีการคาํนวณมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนตามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

สมาคมไม่เหมาะสมกบัสภาวการณใ์นขณะท่ีคาํนวณมลูค่า   

... 

(ญ) ขอความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ในการดาํเนินการตามขอ้ “การ

รบัชาํระหน้ีเพือ่กองทุนรวมดว้ยทรพัยสิ์นอื่น” 

 

(3) การจดัทาํบญัชีและการรายงาน  

...  

(ง) คาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

ตามท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ “วธีิการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการ

ประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการดาํเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

(จ) ดาํเนินการแกไ้ขราคาขาย และราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน และจดัทาํ

รายงานตามหวัขอ้ “หลกัเกณฑแ์ละวธีิการดาํเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วย

ลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

… 

(4) การขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนและงานทะเบียนหน่วยลงทุน 

...  

(ค) จดัสรรหน่วยลงทุนตามวธีิการท่ีกาํหนดในขอ้ "วธีิการจดัสรรหน่วยลงทุน

ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน" และ "การจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุน"  

(ง) ดาํเนินการจดัสรรจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีจะรบัซ้ือคืนจากผูถื้อ

หน่วยลงทุนตามส่วนตามหวัขอ้ “การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืน

หน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนตามสัง่” หรือ “การชาํระค่ารบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ย

หลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน”  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการสามารถแสดงใหเ้ห็นไดว้่าวธีิการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ

ของกองทุนตามท่ีกาํหนดในประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทุนไม่เหมาะสมกบั

สภาวการณใ์นขณะท่ีคาํนวณมลูค่า   

... 

(ญ) ขอความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ในการดาํเนินการใดๆ ตามท่ีประกาศ

กาํหนด  

 

 

 

(3) การจดัทาํบญัชีและการรายงาน  

...  

(ง) คาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไว ้

ในโครงการ 

(จ) ดาํเนินการแกไ้ขราคาขาย และราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน และจดัทาํรายงาน 

กรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

… 

 

 

 

(4) การขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนและงานทะเบียนหน่วยลงทุน  

...  

(ค) จดัสรรหน่วยลงทุนตามวธีิการท่ีกาํหนด  

(ง) ดาํเนินการจดัสรรจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีจะรบัซ้ือคืนจากผูถื้อหน่วย

ลงทุนตามส่วนตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

... 

(ฉ) ดาํเนินการชดเชยราคากรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ตามท่ีระบุไวใ้น

โครงการ 

... 
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…  

(ฉ) ดาํเนินการชดเชยราคาตามหวัขอ้ "หลกัเกณฑแ์ละวธีิการดาํเนินการใน

กรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง" 

...  

(ฌ) ปิดบญัชีกองทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมิไดท้าํการซ้ือขายและไม่มีหน่วย

ลงทุนคงเหลืออยูใ่นบญัชีกองทุนตามท่ีระบุเง่ือนไขไวใ้นหวัขอ้ "การรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุน" 

… 

(ฎ) ขอความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ในกรณีท่ีจะดาํเนินการตามขอ้ 

“การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” 

... 

(ฌ) ปิดบญัชีกองทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมิไดท้าํการซ้ือขายและไม่มีหน่วยลงทุนคง

เหลืออยูใ่นบญัชีกองทุน  

… 

(ฎ) ขอความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ในกรณีท่ีจะดาํเนินการเล่ือนกาํหนดการ

ชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

... 

ผูดู้แลผลประโยชน์ :   2. ผูดู้แลผลประโยชน์ :   

… 

2.2. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์  

(1) หน้าท่ีโดยทัว่ไป  

(ก) ดูแลใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ ตามท่ีระบุไว ้

ในโครงการภายใตห้วัขอ้ “สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ" 

และขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนกบับริษัทจดัการโดยเคร่งครดั  

(ข) รบัรองความถูกตอ้งในการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์น มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

และ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ี

บริษัทจดัการไดค้าํนวณไวแ้ลว้ตามท่ีกาํหนดไวใ้นหวัขอ้ "วธีิการคาํนวณ 

กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วย

ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธีิการดาํเนินการในกรณีท่ีมลูค่า

หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง" ของโครงการ  

(ค) ใหค้วามเห็นชอบราคาท่ีเป็นธรรมของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุน 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการแสดงใหเ้ห็นว่าการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุนตามท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคม

บริษัทจดัการลงทุนไม่เหมาะสมกบัสภาวะการณใ์นขณะท่ีคาํนวณมลูค่า  

2. ผูดู้แลผลประโยชน์ :   

… 

2. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์  

(1) หน้าท่ีโดยทัว่ไป  

(ก) ดูแลใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ ตามท่ีระบุไวใ้น

โครงการและขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนกบับริษัทจดัการโดย

เคร่งครดั  

(ข) รบัรองความถูกตอ้งในการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์น มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ และมลูค่า

หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการได้

คาํนวณไวแ้ลว้ตามท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ  

(ค) ใหค้วามเห็นชอบราคาท่ีเป็นธรรมของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุน ใน

กรณีท่ีบริษัทจดัการแสดงใหเ้ห็นว่าการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนตามท่ี

กาํหนดไวใ้นประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทุนไม่เหมาะสมกบัสภาวะการณใ์นขณะท่ี

คาํนวณมลูค่า  

 (ง) รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงั และรายงานการชดเชยราคา 

กรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

...  
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(ง) รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงั และรายงานการชดเชย

ราคาตามหวัขอ้ “หลกัเกณฑแ์ละวธีิการดาํเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทุน

ไม่ถูกตอ้ง”  

...  

(ญ) ใหค้วามเห็นชอบในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะดาํเนินการตามหวัขอ้ "การ

เล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" และ 

"การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่" 

... 

(ญ) ใหค้วามเห็นชอบในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะดาํเนินการเล่ือนกาํหนดการชาํระเงิน

ค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน และการไม่ขาย ไม่รบัซ้ือคืน ไม่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ ตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

... 

ผูส้อบบญัชี 3. ผูส้อบบญัชี : 

ช่ือ : นาย พรีะเดช พงษ์เสถียรศกัด์ิ  

ท่ีอยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่ม

ทรพัย ์(ประชาช่ืน 20) เลขท่ี 178 ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ 

กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600  

.... 

ตดัออก 

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 6. ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน : 

ช่ือ : ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  

ท่ีอยู ่: 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์ูรณะ 

กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศพัท ์0 2888 8888  

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

… 

ตดัออก 

สิทธิหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ

ของผูถื้อหน่วยลงทุน 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทุนหรือแกไ้ขวิธี

จดัการ : 

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทาํการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไ้ขวธีิ

จดัการ ซ่ึงเป็นไปตามหวัขอ้ "การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวธีิการแกไ้ข

โครงการจดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ" ในส่วนรายละเอียด

โครงการจดัการกองทุนรวม และในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกิน

กว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษัทจดัการ

13. สิทธิหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของผูถื้อหน่วยลงทุน  

... 

สิทธิในการลงมติเพ่ือแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการลงทุนหรือแกไ้ขวิธีจดัการ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทาํการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไ้ขวิธีจดัการ 

และในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วย

ลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษัทจดัการหรือบริษัทหลกัทรพัยท่ี์เป็นเจา้ของบญัชี

แบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ตอ้งไม่นับคะแนนเสียงของผู้
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หรือบริษัทหลกัทรพัยท่ี์เป็นเจา้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน 

(Omnibus Account) ตอ้งไม่นับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนน้ันในส่วนท่ี

เกินกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ทั้งน้ี 

เป็นไปภายใตห้วัขอ้ "การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวธีิการแกไ้ขโครงการ

จดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ" ในส่วนรายละเอยีดโครงการ

จดัการกองทุนรวม  

ถือหน่วยลงทุนน้ันในส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายได้

แลว้ทั้งหมด  

 

การออกและส่งมอบเอกสารแสดง

สิทธิในหน่วยลงทุน 

14.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการ

ส่งมอบ 

เม่ือบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนไดร้บัใบคาํขอเปิดบญัชี

และใบคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีกรอกรายละเอียดครบถว้นชดัเจน

พรอ้มหลกัฐานประกอบต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ "เอกสารหลกัฐานในการ

ขอเปิดบญัชี" และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดช้าํระเงินค่าซ้ือหน่วย

ลงทุนครบถว้นแลว้ บริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนในนามของบริษัทจดัการจะดาํเนินการออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิใหแ้ก่ผู้

จองซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนมีหน้าท่ีท่ีจะมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและจะตอ้งลงลายมือ

ช่ือในบตัรตวัอยา่งลายมือช่ือและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ 

… 

14.การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

… 

เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

เม่ือบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนไดร้บัใบคาํขอเปิดบญัชีและใบคาํ

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีกรอกรายละเอียดครบถว้นชดัเจนพรอ้มหลกัฐาน

ประกอบต่างๆ และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดช้าํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน

ครบถว้นแลว้ บริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนในนาม

ของบริษัทจดัการจะดาํเนินการออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีท่ีจะมารบั

สมุดบญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและจะตอ้งลงลายมือช่ือในบตัรตวัอยา่งลายมือช่ือและ

ในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ 

… 

วิธีการชาํระเงินหรือทรพัยสิ์นอืน่

ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

16. วิธีการชาํระเงินหรือทรพัยสิ์นอื่นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชาํระหน้ีหรือมีพฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ี

ตามสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่สามารถชาํระหน้ีได ้บริษทัจดัการจะรบั

ชาํระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นทั้งท่ีเป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพื่อกองทุน

รวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการ

จดัการกองทุนรวมในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้ง

ผิดนัดชาํระหน้ี ดงัน้ี  

… 

 

16. วิธีการชาํระเงินหรือทรพัยส์ินอ่ืน : 

การชาํระค่ารบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน 

: 

กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชาํระค่าขาย

คืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทน บริษัทจดัการจะตอ้งไดร้บัมติ

พิเศษใหช้าํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงินได ้
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หวัขอ้ โครงการแบบเดิม โครงการแบบใหม่ 

การจดัทาํทะเบียนหน่วยลงทุน 

การโอนหน่วยลงทุน และขอ้จาํกดั

ในการโอนหน่วยลงทุน 

17. การจดัทาํทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และขอ้จาํกดัในการ

โอนหน่วยลงทุน : 

-ไม่มี- 

17. การจดัทาํทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และขอ้จาํกดัในการโอน

หน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการจดัสรรและ

การโอนหน่วยลงทุนไม่วา่ทอดใดๆ ในกรณีท่ีการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน

ดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ย

การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act 

(FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อ

ช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้

ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

… 

การเลิกกองทุนรวม 22.2. การดาํเนินการของบริษทัจดัการ เม่ือเลิกกองทุนรวม : 

เวน้แต่กฎหมาย ก.ล.ต. จะกาํหนดเป็นอยา่งอื่น เม่ือเกิดเหตุตามขอ้ 22.1(1) 

บริษัทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ีเพื่อเลิกกองทุน 

(ก) ยุติการรบัคาํสัง่ซ้ือและคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วนัทาํการท่ีเกิดเหตุ

ตามขอ้ 22.1(1) 

(ข) แจง้ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีเกิดเหตุตามขอ้ 

22.1(1) โดยวิธีการดงัน้ี 

(1) แจง้ผูถื้อหน่วยท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยโดยช่องทางใดๆ ท่ีมี

หลกัฐานว่าสามารถติดต่อผูถื้อหน่วยได ้

(2) แจง้เป็นหนังสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์ 

(3) แจง้สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์อง

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(ค) จาํหน่ายทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุนดงักล่าวภายใน 5 วนัทาํการนับ

แต่วนัทาํการท่ีเกิดเหตุตามขอ้ 22.1(1) เพื่อรวบรวมเงินเท่าท่ีสามารถกระทาํ

ไดเ้พื่อชาํระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั 

(ง) ชาํระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจาํนวนเงินท่ีรวบรวมไดต้าม (ค) 

ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัทาํการนับแต่วนัทาํการท่ีเกิดเหตุตามขอ้ 

19. การเลิกกองทุนรวม  

... 

การดาํเนินการของบริษทัจดัการ เม่ือเลิกกองทุนรวม :  

เวน้แต่กฎหมาย ก.ล.ต. จะกาํหนดเป็นอยา่งอื่น เม่ือเกิดเหตุตามเง่ือนไขในการเลิก

กองทุนในขอ้ (1) บริษัทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ีเพื่อเลิกกองทุน  

(1) ยุติการรบัคาํสัง่ซ้ือและคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วนัทาํการท่ีเกิดเหตุ  

(2) แจง้ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัทาํการท่ีเกิดเหตุ โดย

วิธีการดงัน้ี 

(ก) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนทราบโดยช่องทางใดๆ 

ท่ีมีหลกัฐานว่าสามารถติดต่อผูถื้อหน่วยลงทุนได ้

(ข) แจง้เป็นหนังสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์ 

(ค) แจง้สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) จาํหน่ายทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุนภายใน 5 วนัทาํการนับแต่วนัทาํการท่ี

เกิดเหตุ เพื่อรวบรวมเงินเท่าท่ีสามารถกระทาํไดเ้พื่อชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหผู้้

ถือหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั  
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หวัขอ้ โครงการแบบเดิม โครงการแบบใหม่ 

22.1(1) และเม่ือไดด้าํเนินการชาํระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนแลว้ใหถื้อวา่เป็น

การเลิกกองทุน 

 

เม่ือไดด้าํเนินการตามวรรคหน่ึงแลว้ หากมีหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นคงเหลืออยู่

จากการดาํเนินการตาม (ค) บริษัทจดัการจะดาํเนินการตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 

และวธีิการชาํระบญัชีของกองทุนรวม 

… 

(4) ชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจาํนวนเงินท่ีรวบรวมไดต้าม (3) ใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนภายใน 10 วนัทาํการนับแต่วนัทาํการท่ีเกิดเหตุ และเม่ือไดด้าํเนินการ

ชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแลว้จะถือวา่เป็นการเลิกกองทุน 

เม่ือไดด้าํเนินการตามวรรคหน่ึงแลว้ หากมีหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นคงเหลืออยูจ่าก

การดาํเนินการตาม (3) บริษัทจดัการจะดาํเนินการตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการชาํระบญัชีของ

กองทุนรวม 

… 

 




