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แกไ้ขโครงการดว้ยการขอความเห็นชอบจากส านกังาน 

รายละเอียดโครงการจดัการ 

2. จ ำนวนเงินทุนของโครงกำร

จดักำรกองทุนรวม มลูคำ่ท่ีตรำไว ้

จ ำนวน ประเภท รำคำของหน่วย

ลงทุนท่ีเสนอขำย 

2.6. มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ซ้ือครั้งแรก : 500.00 บำท 2.6. มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ซ้ือครั้งแรก : 

 

ช่ือยอ่ รายละเอียด 

1. K-CBOND-A มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ซ้ือครั้งแรก 500.00 บำท 

2. K-CBOND-Z มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ซ้ือครั้งแรก 500.00 บำท 

 

2.7. มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ซ้ือครั้งถดัไป : 500.00 บำท 2.7. มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ซ้ือครั้งถดัไป : 

 

ช่ือยอ่ รายละเอียด 

1. K-CBOND-A มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ซ้ือครั้งถดัไป 500.00 บำท 

2. K-CBOND-Z มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ซ้ือครั้งถดัไป 500.00 บำท 

 

2.8. มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ขำยคืน : 500.00 บำท 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ขำยคืน : 

 

ช่ือยอ่ รายละเอียด 

1. K-CBOND-A มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ขำยคืน 500.00 บำท 

2. K-CBOND-Z มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ขำยคืน 500.00 บำท 
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2.9. จ ำนวนหน่วยลงทุนขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ขำยคืน : ไม่ก ำหนด 2.9. จ ำนวนหน่วยลงทุนขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ขำยคืน : 

ช่ือยอ่ รายละเอียด 

1. K-CBOND-A จ ำนวนหน่วยลงทุนขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ขำยคืน ไม่ก ำหนด 

2. K-CBOND-Z จ ำนวนหน่วยลงทุนขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ขำยคืน ไม่ก ำหนด 

 

2.10. มลูค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่ : 500.00 บำท 2.10. มลูค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่ :  

ช่ือยอ่ รายละเอียด 

1. K-CBOND-A มลูค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่ 50.00 บำท 

2. K-CBOND-Z มลูค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่ 50.00 บำท 

 

2.11. จ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่ : ไม่ก ำหนด 2.11. จ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่ : 

ช่ือยอ่ รายละเอียด 

1. K-CBOND-A จ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่ ไม่ก ำหนด 

2. K-CBOND-Z จ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่ ไม่ก ำหนด 

 

2.12. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดักำรสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้มลูค่ำขัน้ต ำ่ในกำรสัง่ซ้ือหรือสัง่ขำย

คืนหรือมลูค่ำคงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่ใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหรือผูส้ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน

ตำมประเภทของผูล้งทุน ตำมมลูค่ำกำรซ้ือหน่วยลงทุน ตำมระยะเวลำกำรถือ

ครองหน่วยลงทุน ตำมช่องทำงกำรซ้ือขำยหรือตำมเง่ือนไขท่ีบริษัทจดักำรอำจ

2.12. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดักำรสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้มลูค่ำขัน้ต ำ่ในกำรสัง่ซ้ือหรือสัง่ขำยคืน

หรือมลูค่ำคงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่ใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหรือผูส้ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนตำม

ประเภทของผูล้งทุน ตำมชนิดหน่วยลงทุน ตำมมลูคำ่กำรซ้ือหน่วยลงทุน ตำม

ระยะเวลำกำรถือครองหน่วยลงทุน ตำมช่องทำงกำรซ้ือขำย หรือตำมเง่ือนไขท่ี



ตารางเปรียบเทียบการแกไ้ขโครงการกองทุนเปิดเค หุน้กู ้

 

K-CBOND         3 

 

หวัขอ้ เดิม ใหม ่

ก ำหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดักำรจะประกำศใหผู้ ้

ลงทุนทรำบในเว็บไซตข์องบริษทัจดักำร 

บริษัทจดักำรอำจก ำหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดักำร

จะประกำศใหผู้ล้งทุนทรำบในเวบ็ไซตข์องบริษัทจดักำร 

4. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 

(Class of Unit) 

4.1. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี 4.1. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : มี 

4.2. ประเภทกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี 4.2. ประเภทกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :  

- ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้ำ่ยท่ีเรียกเก็บผูถื้อหน่วยลงทุน 

4.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม (กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

 

รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

 

4.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม (กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

 

รายละเอียดแตล่ะ 

ชนิดหน่วยลงทุน 
ช่ือยอ่ ค าอธิบายเพิ่มเติม 

1. ชนิดผูล้งทุนทัว่ไป K-CBOND-A เหมำะส ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไปท่ีตอ้งกำรรบั

ผลตอบแทนจำกส่วนต่ำงของกำรลงทุน 

(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จำก

กำรลงทุน (Total Return) 

2. ชนิดผูล้งทุน

สถำบนัพิเศษ 

K-CBOND-Z เหมำะส ำหรบัผูล้งทุนประเภทกองทุนซ่ึงอยู่

ภำยใตก้ำรบริหำรจดักำรของบริษัทจดักำร 

รวมถึงผูล้งทุนนิติบุคคลหรือสถำบนัอื่นท่ี

บริษัทจดักำรจะประกำศเพิ่มเติมในอนำคต 

ท่ีตอ้งกำรรบัผลตอบแทนจำกส่วนต่ำงของ

กำรลงทุน (Capital Gain) และสะสม

ผลประโยชน์จำกกำรลงทุน (Total Return) 
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รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทรำบทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำรก่อนกำรเสนอ

ขำยหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถำบนัพิเศษ โดยในระยะแรกจะเสนอขำยหน่วย

ลงทุนชนิดผูล้งทุนสถำบนัพิเศษใหก้บักองทุนซ่ึงอยูภ่ำยใตก้ำรบริหำรจดักำรของ

บริษัทจดักำร และจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทรำบล่วงหน้ำถึงกำรเพิ่มเติมประเภทผูล้งทุน

นิติบุคคลหรือสถำบนัอื่นผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุน

ท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนก่อนวนัท่ีบริษัทจดักำรเปิดเสนอขำยหน่วย

ลงทุนชนิดผูล้งทุนสถำบนัพิเศษ จะถูกจดัอยูใ่นชนิดผูล้งทุนทัว่ไป  

บริษัทจดักำรสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่มเติมและ/หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขขำ้งตน้ใน

ภำยหลงั เช่น ประเภทผูล้งทุน ช่องทำงและวธีิกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุน เป็นตน้ โดย

ค ำนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นส ำคญั ซึง่บริษัทจดักำร

จะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำถึงกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวทำงเว็บไซต์

ของบริษัทจดักำร 

11. กำรไม่ขำย ไม่รบัซื้ อคืน  

ไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมสัง่ 

… ... 

อยำ่งไรก็ตำม บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรบัค ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนชนิดผู้

ลงทุนสถำบนัพิเศษ เป็นกำรชัว่ครำวหรือถำวรตำมท่ีบริษัทจดักำรเห็นสมควร โดย

จะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทรำบล่วงหน้ำอยำ่งน้อย 3 วนัท ำกำรผ่ำนทำงเว็บไซตข์อง

บริษัทจดักำรและแจง้ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนันับ

แต่วนัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว 

14. กำรจ่ำยเงินปันผล 14.1. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล : ไม่จ่ำย 14.1. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล :  

ช่ือยอ่ รายละเอียด 

1. K-CBOND-A ไม่จ่ำย 

2. K-CBOND-Z ไม่จ่ำย 
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15. ค่ำธรรมเนียมและคำ่ใชจ้ำ่ย

ท่ีเรียกเก็บจำกกองทุนรวมและ 

ผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน 

15.1. ค่ำธรรมเนียมรวม (เพดำนค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้ำ่ยท่ีประมำณกำร

ไดท่ี้เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทั้งหมด) 

รำยกำรค่ำธรรมเนียม (ตำม 15.2)  

 

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ : ประมำณกำรค่ำใชจ้ำ่ยท่ีเรียกเก็บจำกกองทุน

รวมทั้งหมด ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.0758 ต่อปีของมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุน 

15.1. ค่ำธรรมเนียมรวม (เพดำนค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้ำ่ยท่ีประมำณกำรไดท่ี้

เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทั้งหมด) 

รำยกำรค่ำธรรมเนียม (ตำม 15.2)  

 

ช่ือยอ่ รายละเอียด/จ  านวน/อตัรา 

1. K-CBOND-A ประมำณกำรคำ่ใชจ้่ำยท่ีเรียกเก็บจำกกองทุนรวมทั้งหมด ใน

อตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.0758 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ

ของกองทุน 

2. K-CBOND-Z ประมำณกำรคำ่ใชจ้่ำยท่ีเรียกเก็บจำกกองทุนรวมทั้งหมด ใน

อตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.0758 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ

ของกองทุน 

 

15.2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้ำ่ยท่ีเรียกเก็บจำกกองทุนรวม 

15.2.1. ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ : 

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.8025 

ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

15.2.2. ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ : 

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 

0.0749 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

15.2.3. ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปี :  

15.2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้ำ่ยท่ีเรียกเก็บจำกกองทุนรวม 

15.2.1. ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี :  

ช่ือยอ่ รายละเอียด/จ  านวน/อตัรา 

1. K-CBOND-A ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี ในอตัรำไม่เกิน

รอ้ยละ 0.8025 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

2. K-CBOND-Z ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี ในอตัรำไม่เกิน

รอ้ยละ 0.8025 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 
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รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ : 

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ย

ละ 0.1284 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2.2. ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รำยปี :  

ช่ือยอ่ รายละเอียด/จ  านวน/อตัรา 

1. K-CBOND-A ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รำยปี ในอตัรำไม่

เกินรอ้ยละ 0.0749 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

2. K-CBOND-Z ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รำยปี ในอตัรำไม่

เกินรอ้ยละ 0.0749 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

15.2.3. ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปี :  

ช่ือยอ่ รายละเอียด/จ  านวน/อตัรา 

1. K-CBOND-A ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปี ใน

อตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.1284 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุน 

2. K-CBOND-Z ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปี ใน

อตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.1284 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุน 

 

15.3. ค่ำธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจำกผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน 

15.3.1. ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.50 

15.3. ค่ำธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจำกผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน 

15.3.1. ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี
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ของมลูค่ำหน่วยลงทุน 

รำยละเอียดเพิ่มเติม : 

… 

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

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ : 

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 

0.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทุน 

รำยละเอียดเพิ่มเติม : 

… 

15.3.3. ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  

15.3.3.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขำ้ (Switching In) :  

มีแบบหลำยเง่ือนไข  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ : ค ำอธิบำยเง่ือนไข ดูรำยละเอียดเพิ่มเติม 

 

รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในอตัรำ

เท่ำกบัค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทำงหรือ

ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนของกองทุนปลำยทำงแลว้แต่อตัรำใดจะสูง

กว่ำ  

ทั้งน้ี บริษัทจดักำรสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเวน้ไม่เรียกเก็บ

ค่ำธรรมเนียมดงักล่ำว โดยบริษทัจดักำรจะประกำศใหท้รำบโดยทัว่กนัและปิด

ประกำศไวท่ี้ส ำนักงำนของบริษทัจดักำร  

ช่ือยอ่ รายละเอียด/จ  านวน/อตัรา 

1. K-CBOND-A ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนในอตัรำไม่เกิน

รอ้ยละ 0.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทุน 

2. K-CBOND-Z ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนในอตัรำไม่เกิน

รอ้ยละ 0.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทุน 

รำยละเอียดเพิ่มเติม : 

… 

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

ช่ือยอ่ รายละเอียด/จ  านวน/อตัรา 

1. K-CBOND-A ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนในอตัรำไม่

เกินรอ้ยละ 0.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทุน 

2. K-CBOND-Z ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนในอตัรำไม่

เกินรอ้ยละ 0.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทุน 

รำยละเอียดเพิ่มเติม : 

… 

15.3.3. ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  

15.3.3.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขำ้ (Switching In) :  

มีแบบหลำยเง่ือนไข  
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ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดักำรจะยกเวน้คำ่ธรรมเนียมกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้

ทำงและยกเวน้ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนของกองทุนปลำยทำง 

 

15.3.3.2 ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :  

มีแบบหลำยเง่ือนไข  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ : ค ำอธิบำยเง่ือนไข ดูรำยละเอียดเพิ่มเติม  

 

รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในอตัรำ

เท่ำกบัค่ำธรรมเนียมกำรรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทำงหรือ

ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนของกองทุนปลำยทำงแลว้แต่อตัรำใดจะสูง

กว่ำ  

ทั้งน้ี บริษัทจดักำรสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเวน้ไม่เรียกเก็บ

ค่ำธรรมเนียมดงักล่ำว โดยบริษทัจดักำรจะประกำศใหท้รำบโดยทัว่กนัและปิด

ประกำศไวท่ี้ส ำนักงำนของบริษทัจดักำร  

ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดักำรจะยกเวน้คำ่ธรรมเนียมกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้

ทำงและยกเวน้ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนของกองทุนปลำยทำง 

 

 

 

 

 

ช่ือยอ่ รายละเอียด/จ  านวน/อตัรา 

1. K-CBOND-A ค ำอธิบำยเง่ือนไข ดูรำยละเอียดเพิ่มเติม 

2. K-CBOND-Z ค ำอธิบำยเง่ือนไข ดูรำยละเอียดเพิ่มเติม 

รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในอตัรำเท่ำกบั

ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทำงหรือชนิดหน่วยลงทุนตน้

ทำง หรือค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนของกองทุนปลำยทำงหรือชนิดหน่วย

ลงทุนปลำยทำง แลว้แต่อตัรำใดจะสูงกว่ำ  

ทั้งน้ี บริษัทจดักำรสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่นหรือยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียม

ดงักล่ำว โดยบริษัทจดักำรจะประกำศใหผู้ล้งทุนทรำบในเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร  

ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัท

จดักำรจะยกเวน้ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทำงหรือ

ชนิดหน่วยลงทุนตน้ทำง และยกเวน้ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนของกองทุน

ปลำยทำงหรือชนิดหน่วยลงทุนปลำยทำง 

 

15.3.3.2 ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :  

มีแบบหลำยเง่ือนไข  

 

ช่ือยอ่ รายละเอียด/จ  านวน/อตัรา 

1. K-CBOND-A ค ำอธิบำยเง่ือนไข ดูรำยละเอียดเพิ่มเติม 
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2. K-CBOND-Z ค ำอธิบำยเง่ือนไข ดูรำยละเอียดเพิ่มเติม 

รำยละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในอตัรำเท่ำกบั

ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทำงหรือชนิดหน่วยลงทุนตน้

ทำง หรือค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนของกองทุนปลำยทำงหรือชนิดหน่วย

ลงทุนปลำยทำง แลว้แต่อตัรำใดจะสูงกว่ำ  

ทั้งน้ี บริษัทจดักำรสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่นหรือยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียม

ดงักล่ำว โดยบริษัทจดักำรจะประกำศใหผู้ล้งทุนทรำบในเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร  

ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัท

จดักำรจะยกเวน้ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทำงหรือ

ชนิดหน่วยลงทุนตน้ทำง และยกเวน้ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนของกองทุน

ปลำยทำงหรือชนิดหน่วยลงทุนปลำยทำง 

16. วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำ

ในกำรค ำนวณและกำรประกำศ

มลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคำ่หน่วย

ลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรด ำเนินกำร

ในกรณีท่ีมลูคำ่หน่วยลงทุนไม่

ถูกตอ้ง 

16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจดักำรจะค ำนวณมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตำมหลกัเกณฑ ์

และวธีิกำรท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

… 

16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจดักำรจะค ำนวณมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตำมหลกัเกณฑ ์

และวธีิกำรตำมท่ีสมำคมบริษัทจดักำรลงทุนก ำหนด โดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำก

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  

(1.1) มลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  

(1.2) มลูค่ำหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนทัว่ไป  

(1.3) มลูค่ำหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถำบนัพเิศษ 

เน่ืองจำกกองทุนมีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ดงัน้ัน มลูค่ำหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

อำจมีมลูคำ่ไม่เท่ำกนั มลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกนัจะ

เท่ำกบัมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ซ่ึงผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้ นจำกกำรลงทุนจะ

ถือเป็นประโยชน์ของกองทุนและจะถูกปันส่วนตำมสดัส่วนมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิแต่

ละชนิด 
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วิธีค านวณมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน  

กองทุนมีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ท ำใหก้ำรปันส่วนมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิตอ้งมีกำร

แบ่งกำรค ำนวณมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิตำมแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

กำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนน้ัน จะค ำนวณมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิ

โดยรวมของกองทุน และปันส่วนใหก้บัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยกำรเฉล่ียตำม

สดัส่วนของมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของวนัก่อนหน้ำของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  

กรณีวนัแรกของกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิจะเฉล่ียโดยใชม้ลูค่ำหน่วยลงทุนท่ี

ขำยไดท้ั้งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน หลงัจำกน้ัน ปรบัปรุงรำยกำรท่ีเกี่ยวขอ้ง

เฉพำะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ไดแ้ก่ รำยกำรขำยหน่วยลงทุน รำยกำรรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุน เป็นตน้) และค ำนวณมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิหลงัหกัค่ำธรรมเนียมและ

มลูค่ำหน่วยลงทุนแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

ทั้งน้ี มลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีค ำนวณจะตอ้งมีมลูค่ำไม่ต ำ่

กว่ำศูนย ์กำรปันส่วนรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยใหเ้ป็นไปตำมแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

 

ตวัอยา่งการค านวณมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ 

ตำมรำยละเอียดในโครงกำรจดักำรกองทุน 
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แกไ้ขโครงการดว้ยการขอความเห็นชอบเป็นการทัว่ไป 

รายละเอียดโครงการจดัการ 

ค ำจ ำกดัควำม / ค ำนิยำม ... เป็นไปตำมประกำศ 

2. จ ำนวนเงินทุนของโครงกำร

จดักำรกองทุนรวม มลูคำ่ท่ีตรำไว ้

จ ำนวน ประเภท รำคำของหน่วย

ลงทุนท่ีเสนอขำย 

2.1. จ ำนวนเงินทุนของโครงกำร : 12,500,000,000.00 บำท  2.1. จ ำนวนเงินทุนของโครงกำร : 12,500,000,000.00 บำท  

2.1.1. จ ำนวนเงินทุนของโครงกำรเร่ิมตน้ : 5,000,000,000.00 บำท 

3. วตัถุประสงคข์องโครงกำร

จดักำรกองทุนรวม ชนิดกองทุน

รวม ประเภทกองทุนรวม 

นโยบำยกำรลงทุน ลกัษณะพิเศษ 

กำรลงทุนในต่ำงประเทศ  

กำรลงทุนในสญัญำซ้ือขำย

ล่วงหน้ำ ประเภทและอตัรำส่วน

กำรลงทุนในหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื่น หรือกำรหำดอกผล

โดยวิธีอืน่ท่ีจะลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

3.11. รำยละเอียดเกี่ยวกบันโยบำยกำรลงทุนและลกัษณะพิเศษ : 

... 

 

อยูข่อ้ 3.13 ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่  

หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน  

และขอ้ 3.14 อตัรำส่วนกำรลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่  

เพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11. รำยละเอียดเกี่ยวกบันโยบำยกำรลงทุนและลกัษณะพิเศษ : 

... 

 

เพิ่ม 

ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะ

ลงทุนในประเทศ 

สว่นที ่1 : ประเภทและคณุสมบตัิของตราสารทางการเงินทัว่ไป  

1. ประเภทของตรำสำร ไดแ้ก่ 

1.1 ตรำสำรหน้ี  

1.1.1 พนัธบตัร  

1.1.2 ตัว๋เงินคลงั  

1.1.3 หุน้กู ้(ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภำพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตรำสำร Basel III)  

1.1.4 ตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange หรือ B/E)  

1.1.5 ตัว๋สญัญำใชเ้งิน (Promissory Note หรือ P/N)  

1.1.6 ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้กู ้ 

1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุน้กู ้ 

1.1.8 ตรำสำรหน้ีอื่นท่ีมีลกัษณะท ำนองเดียวกบัตรำสำรหน้ีตำมขอ้ 1.1.1 - 
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1.1.7 ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดเพิ่มเติม  

  

1.2 ตรำสำรท่ีมีสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note หรือ SN) ท่ีเป็น 

puttable/callable bond เท่ำน้ัน  

 

สว่นที่ 2 : ทรพัยส์ินประเภทหน่วย CIS 

กรณีเป็นหน่วยท่ีกำรออกอยูภ่ำยใตบ้งัคบักฎหมำยไทย 

1. มีคุณสมบติัและเป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นกำรลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้ก ำหนด

ส ำหรบัตรำสำรทำงกำรเงินทัว่ไป  

 

2. ในกรณีท่ีกองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุน กองทุนดงักล่ำวตอ้งมี

นโยบำยกำรลงทุนดงัน้ี  

(ไม่ใชก้บักำรลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค ำท่ีลงทุนในทองค ำแท่ง)  

2.1 มีกำรลงทุนในทรพัยสิ์นซ่ึงเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัท่ีกองทุนสำมำรถ

ลงทุนได ้ 

2.2 มีกำรลงทุนในทรพัยสิ์นเมื่อใชว้ิธีค ำนวณตำมสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ล

เป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนน้ัน  

2.3 มีกำรลงทุนในทรพัยสิ์นเมื่อใชว้ิธีค ำนวณตำมสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ล

เป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์product limit ส ำหรบัทรพัยสิ์นท่ีเป็น SIP ของกองทุนน้ัน  

2.4 มีกำรลงทุนใน derivatives ท่ีเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์global exposure limit 

ของกองทุนน้ัน  

 

สว่นที่ 3 : ทรพัยส์ินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก  

เป็นไปตำมประกำศ 
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สว่นที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo)  

เป็นไปตำมประกำศ 

 

สว่นที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending)  

เป็นไปตำมประกำศ 

 

สว่นที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives  

1. ประเภท underlying derivatives ท่ีกองทุนจะเขำ้เป็นคูส่ญัญำไดต้อ้งมี 

underlying อยำ่งใดอยำ่งหน่ึงหรือหลำยอยำ่งดงัน้ี 

1.1 ทรพัยสิ์นท่ีกองทุนสำมำรถลงทุนไดต้ำมส่วนท่ี 1 - 5  

1.2 อตัรำดอกเบ้ีย  

1.3 อตัรำแลกเปล่ียนเงิน  

1.4 อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือหรือเหตุกำรณท่ี์มีผลต่อกำรช ำระหน้ีของตรำสำรแห่ง

หน้ีหรือสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ หรือของผูอ้อกตรำสำรหรือคู่สญัญำดงักล่ำว  

1.5 underlying อื่นตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดเพิ่มเติม 

 

2. หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขกำรลงทุน 

เป็นไปตำมประกำศ 

 

อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน เพื่อเป็นทรพัยส์ินของ

กองทุนรวมในประเทศ 

กองทุนมีกำรลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่น หรือหำดอกผลโดยวธีิ

อื่นเพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวม ตำมท่ีประกำศก ำหนด ยกเวน้อตัรำส่วนกำร

ลงทุน ดงัต่อไปน้ี  
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อยำ่งไรก็ตำม ในกรณีท่ีคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

ก.ล.ต. ประกำศแกไ้ขเปล่ียนแปลงอตัรำส่วนกำรลงทุน บริษัทจดักำรจะลงทุนให้

เป็นไปตำมประกำศท่ีแกไ้ขดว้ย  

อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญา (single entity 

limit)  

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่เกิน 10% 

อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยส์ิน (product limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 ทรพัยสิ์นดงัน้ี 

1.1 B/E หรือ P/N ท่ีมีเง่ือนไขหำ้ม

เปล่ียนมือแต่กองทุนรวมไดด้ ำเนินกำรให้

มีกำรรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตรำสำรได้

ตำมวธีิกำรท่ีกฎหมำยก ำหนด หรือมี

เง่ือนไขใหก้องทุนรวมสำมำรถขำยคืนผู ้

ออกตรำสำรได ้

1.2 SN (puttable/callable bond) (แต่

ไม่รวมถึง SN ซ่ึงจดทะเบียนกบั TBMA 

และมีกำรเสนอขำยตำมหลกัเกณฑท่ี์

ก ำหนดไวใ้นประกำศคณะกรรมกำร

ก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยกำรขออนุญำตและ

กำรอนุญำตใหเ้สนอขำยตรำสำรหน้ีท่ี

รวมกนัไม่เกิน 25% 
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ออกใหม่) 

1.3 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงิน

ฝำกท่ีมีระยะเวลำกำรฝำกเกิน 12 เดือน  

1.4 total SIP ตำมขอ้ 2 ของส่วนน้ี แต่ไม่

รวมถึงตรำสำรหน้ี หรือ SN 

(puttable/callable bond) ท่ีมีลกัษณะ

ครบถว้นดงัน้ี 

1.4.1 มีลกัษณะตำมท่ีระบุในส่วนท่ี 1 : 

อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมผูอ้อก

ทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญำ (single entity 

limit) ของประกำศกำรลงทุน 

1.4.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัต ำ่กวำ่ 

investment grade หรือไม่มี credit rating 

2 total SIP ซ่ึงไดแ้ก่  

2.1 ทรพัยสิ์นตำมท่ีระบุในส่วนท่ี 1 : 

อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมผูอ้อก

ทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญำ (single entity 

limit) ของประกำศกำรลงทุน 

2.2 ตรำสำรหน้ี หรื SN 

(puttable/callable bond) ท่ีมีอนัดบัควำม

น่ำเช่ือถือของตรำสำรและ/หรือผูอ้อกตรำ

สำรต ำ่กว่ำท่ีสำมำรถลงทุนได ้(non-

investment grade/unrated) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

  

3 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่เกิน 20% 
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3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นท่ี

จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวธีิอื่น

ท่ีจะลงทุนในประเทศ :  

... 

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะ

ลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวธีิอื่นท่ี

จะลงทุนในประเทศ :  

เป็นไปตำมประกำศ 

3.14. อตัรำส่วนกำรลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น เพื่อเป็นทรพัยสิ์น

ของกองทุนรวม : 

อตัรำส่วนกำรลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น เพื่อเป็นทรพัยสิ์นของ

กองทุนรวมในประเทศและต่ำงประเทศ : 

... 

 

3.14. อตัรำส่วนกำรลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น เพื่อเป็นทรพัยสิ์นของ

กองทุนรวม : 

อตัรำส่วนกำรลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น เพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุน

รวมในประเทศและต่ำงประเทศ : 

เป็นไปตำมประกำศ และกรณีท่ีกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมขอ้น้ีจะด ำเนินกำรให้

เป็นไปตำมท่ีประกำศก ำหนด 

5. กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้ง

แรก 

5.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก : 

... 

5.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก : 

สำมำรถดูขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือเวบ็ไซต ์บลจ. 

6. กำรเสนอขำยภำยหลงักำร

เสนอขำยครั้งแรก 

6.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครั้งแรก :  

… 

6.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครั้งแรก :  

สำมำรถดูขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือเวบ็ไซต ์บลจ. 

7. กำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 7.2. รำยละเอียดช่องทำงกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

 

7.2. รำยละเอียดช่องทำงกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

สำมำรถดูขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือเวบ็ไซต ์บลจ. 

7.4. รำยละเอียดวิธีกำรรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

อยูข่อ้ 2.12 

 

 

 

 

 

 

7.4. รำยละเอียดวิธีกำรรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : 

ผูส้ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน โดยมีมลูค่ำขัน้ต ำ่ในกำรสัง่

ขำยคืนตำมท่ีระบุไวใ้นโครงกำร อยำ่งไรก็ตำม บริษัทจดักำรสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือ

ยกเวน้มลูค่ำขัน้ต ำ่ในกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนตำม

ประเภทของผูล้งทุน ตำมชนิดหน่วยลงทุน ตำมระยะเวลำกำรถือครองหน่วยลงทุน 

ตำมช่องทำงกำรซ้ือขำย หรือตำมเง่ือนไขอื่นใดท่ีบริษัทจดักำรอำจก ำหนดขึ้ นเพื่อ

ประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน ซ่ึงบริษัทจดักำรจะประกำศใหผู้ล้งทุนทรำบผ่ำนทำง

เว็บไซตข์องบริษัทจดักำร 
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ทั้งน้ี ส ำหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีลงทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบกำร

ลงทุน สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่ำนบริษัทประกนัชีวิตได ้โดยบริษัท

ประกนัชีวิตอำจก ำหนดมลูคำ่ขัน้ต ำ่ในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน เง่ือนไขในกำรขำย

คืนหน่วยลงทุน วนัและเวลำในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน วธีิกำรน ำส่งเงินค่ำขำยคืน

หน่วยลงทุนเพิ่มเติมตำมท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิต และ/หรือเอกสำรกำร

ขำยท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดร้บัจำกบริษัทประกนัชีวิต โดยระยะเวลำกำรขำยคืน

จะตอ้งอยูภ่ำยใตก้รอบระยะเวลำท่ีก ำหนดไวใ้นโครงกำร และค ำสัง่ขำยคืนหน่วย

ลงทุนจะมีผลเม่ือบริษัทประกนัชีวิตไดร้บัเอกสำรหลกัฐำนครบถว้น ตำมกฎเกณฑ์

ของบริษัทประกนัชีวิตน้ันๆ 

  

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะขำยคืนหน่วยลงทุน สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนโดย

ระบุเป็นจ ำนวนหน่วยลงทุน โดยใชแ้บบฟอรม์ของบริษัทประกนัชีวิต ตำมเง่ือนไขท่ี

ระบุไวใ้นแบบฟอรม์หรือในกรมธรรม ์

  

ในกรณีเป็นกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั บริษัทประกนัชีวติอำจด ำเนินกำร

ขำยคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัเป็นประจ ำทุกเดือนเพื่อน ำค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนมำ

ช ำระคำ่กำรประกนัภยั ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำร และค่ำธรรมเนียมกำรบริหำร

กรมธรรม ์ตำมอตัรำและวิธีกำรท่ีก ำหนดในกรมธรรม ์โดยบริษทัประกนัชีวิตจะ

สรุปค่ำใชจ้ำ่ยดงักล่ำวและจดัส่งใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นรำยปี ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วย

ลงทุนสำมำรถตรวจสอบคำ่ใชจ้ำ่ยล่ำสุดไดต้ำมช่องทำงท่ีบริษัทประกนัชีวิตจะ

เปิดเผยในเอกสำรประกอบกำรขำยท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดร้บัจำกบริษัทประกนัชีวิต 
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อยูข่อ้ 7.2.2 การช าระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ภำยใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรท่ีก ำหนดไวใ้นโครงกำร บริษัทจดักำรจะ

ช ำระเงินค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้ำยคืนภำยใน 5 วนัท ำกำรนับตั้งแต่วนั

ถดัจำกวนัท ำกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ตำมวิธีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนระบุไวใ้นค ำขอ

เปิดบญัชีกองทุน และ/หรือวธีิกำรอื่นใดท่ีบริษัทจดักำรยอมรบัเพื่ออ ำนวยควำม

สะดวกใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในอนำคต เช่น E-Wallet เป็นตน้ ทั้งน้ี กรณีท่ีบริษัท

จดักำรจดัใหม้ีช่องทำงกำรรบัช ำระเงินค่ำขำยคืนเพิ่มเติม บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ ้

ถือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหนำ้ในเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร 

 

ทั้งน้ี ส ำหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีลงทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบกำร

ลงทุน บริษัทจดักำรจะช ำระเงินค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่บริษัทประกนัชีวิต

ภำยใน 5 วนัท ำกำรนับตั้งแต่วนัถดัจำกวนัท ำกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี 

เพื่อใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. คณะกรรมกำร

ก ำกบัตลำดทุน คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวขอ้งประกำศ

ก ำหนด บริษัทประกนัชีวิตมีหนำ้ท่ีตอ้งช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัจำก

บริษัทจดักำรใหแ้ก่ผูล้งทุนท่ีซ้ือประกนัชีวิตควบกำรลงทุนภำยใน 5 วนัท ำกำร

นับตั้งแต่วนัถดัจำกวนัท ำกำรรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน และมวีิธีกำรช ำระเงินค่ำขำย

คืนหน่วยลงทุนซ่ึงจะเป็นไปตำมท่ีบริษัทประกนัชีวิตก ำหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนั

ชีวิตควบกำรลงทุน 

7.6. รำยละเอียดระยะเวลำในกำรรบัซื้ อคืน :  

บริษัทจดักำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจะรบัค ำสัง่ขำย

คืนหน่วยลงทุนจำกผูถื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลำเร่ิมท ำกำรของบริษัทจดักำร

หรือผูส้นับสนุนกำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจนถึงเวลำ 15.30 น. ของทุก

วนัท ำกำรซ้ือขำย ส ำหรบักำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนโทรสำร เอทีเอ็ม 

ระบบบริกำรธนำคำรทำงโทรศพัทท่ี์บริษัทจดักำรไดร้บัหลงัเวลำ 15.30 น. 

7.6. รำยละเอียดระยะเวลำในกำรรบัซื้ อคืน : 

บริษัทจดักำรและผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจะท ำกำรรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนทุกวนัท ำกำรซ้ือขำย ตำมเวลำท่ีก ำหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวนส่วนสรุป

ขอ้มลูส ำคญั 
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และกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนอินเทอรเ์น็ต และส่ืออิเล็กทรอนิกสอ์ื่นใดท่ี

บริษัทจดักำรไดร้บัหลงัเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซ้ือขำยใด บริษัทจดักำร

จะท ำรำยกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนน้ันในวนัท ำ

กำรซ้ือขำยถดัไป อยำ่งไรก็ตำม บริษัทจดักำรอำจขยำยเวลำกำรรบัค ำสัง่ขำย

คืนหน่วยลงทุนผ่ำนโทรสำร เอทีเอ็ม ระบบบริกำรธนำคำรทำงโทรศพัท ์

อินเทอรเ์น็ต และส่ืออิเล็กทรอนิกสอ์ื่นใด โดยจะประกำศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน

ทรำบ 

8. กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 8.2. รำยละเอียดกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

… 

8.2. รำยละเอียดกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

สำมำรถดูขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือเวบ็ไซต ์บลจ. 

10. กำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระ

เงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้

ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจดักำรอำจเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุนท่ีไดม้ีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจดักำรโดยควำมเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เห็นว่ำมีเหตุจ ำเป็น

ท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนเปิดได้

อยำ่งสมเหตุสมผล  

(2) มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลำท่ีบริษัทจดักำรยงั

ไม่ไดช้ ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดักำรพบวำ่

รำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดงักล่ำวไมถู่กตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้

รบัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ

โดยรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งน้ันต่ำงจำกรำคำรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่หน่ึงสตำงคข์ึ้ นไปและคิดเป็นอตัรำตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของ

รำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง  

(3) มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลำท่ีบริษัทจดักำรพบวำ่รำคำรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูใน

รำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรบัซื้ อ

บริษัทจดักำรจะเล่ือนก ำหนดช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมี

ค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไวแ้ลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

1) บริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้ มีควำมเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวำ่เป็นกรณีท่ี

เขำ้เหตุใดเหตุหน่ึงดงัน้ี โดยไดร้บัควำมเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำยโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของ

กองทุนไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล 

(ข) มีเหตุท่ีท ำใหก้องทุนไม่ไดร้บัช ำระเงินจำกหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไว้

ตำมก ำหนดเวลำปกติ ซ่ึงเหตุดงักล่ำวอยูน่อกเหนือกำรควบคุมของบริษัทจดักำร  

2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลำท่ีบริษัท

จดักำรพบวำ่รำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้ง โดยมีมลูค่ำตั้งแต่ 1 

สตำงคข์ึ้ นไป และคิดเป็นอตัรำตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่ำหรือรำคำท่ีถูกตอ้ง และ

ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและ

รำยงำนกำรชดเชยรำคำ  

 

กำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนตำมขำ้งตน้ บริษัทจดักำรจะ
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คืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งน้ันต่ำงจำกรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง

ตั้งแต่หน่ึงสตำงคข์ึ้ นไป และคิดเป็นอตัรำตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง  

กำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตำม 

(1) (2) หรือ (3)บริษัทจดักำรอำจเล่ือนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท ำกำรนับตั้งแต่วนั

ท ำกำรถดัจำกวนัท่ีมีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนน้ัน เวน้แต่ไดร้บักำรผ่อนผนัจำก

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทั้งน้ี กำรผ่อนผนัดงักล่ำวไม่รวมกรณีตำม 

(1) และบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี  

(1) ประกำศกำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน ณ ท่ีท ำกำร

ทุกแห่งของบริษัทจดักำรและสถำนท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนกำรขำยและ

รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีใชใ้นกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนท่ีไดม้ีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนทรำบโดยพลนั  

(2) แจง้กำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน และจดัท ำ

รำยงำนในเร่ืองดงักล่ำว พรอ้มทั้งแสดงเหตุผลและหลกัฐำนกำรไดร้บัควำม

เห็นชอบหรือกำรรบัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำน

กำรชดเชยรำคำจำกผูดู้แลผลประโยชน์ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

ทรำบโดยพลนั โดยบริษัทจดักำรอำจมอบหมำยใหผู้ดู้แลผลประโยชน์

ด ำเนินกำรดงักล่ำวแทนก็ได ้ 

(3) ในระหวำ่งท่ีบริษัทจดักำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน

น้ันหำกถึงวนัท ำกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุนวนัอื่น และมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขำยคืน

หน่วยลงทุนอีก บริษัทจดักำรจะตอ้งรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนน้ัน ทั้งน้ี บริษัท

จดักำรจะตอ้งช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ียงัคำ้งอยูใ่ห้

เสร็จส้ินก่อน แลว้จึงช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีสัง่

ขำยคืนหน่วยลงทุนในวนัน้ันๆ ต่อไป 

 

ปฏบิติัตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(ก) เล่ือนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท ำกำรนับแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วย

ลงทุนมีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนน้ัน เวน้แต่ไดร้บักำรผ่อนผนัจำกส ำนักงำน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้รำบถึงกำรเล่ือน

ก ำหนดกำรช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรำย

อื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้รำบเร่ืองดงักล่ำวดว้ยวิธีกำรใดๆ โดยพลนั  

(ค) แจง้กำรเล่ือนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืน พรอ้มทั้งจดัส่งรำยงำนท่ีแสดงเหตุผล

ของกำรเล่ือน และหลกัฐำนกำรไดร้บัควำมเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตำมขอ้ 

1) หรือกำรรบัรองขอ้มลูของผูดู้แลผลประโยชน์ตำมขอ้ 2) ต่อส ำนักงำน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยพลนั ทั้งน้ี บริษัทจดักำรจะมอบหมำยใหผู้ดู้แล

ผลประโยชน์ด ำเนินกำรแทนก็ได ้ 

(ง) ในระหว่ำงกำรเล่ือนก ำหนดช ำระคำ่ขำยคืน หำกมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขำยคืน

หน่วยลงทุนในช่วงเวลำดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยจะ

ช ำระคำ่ขำยคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตำมล ำดบัวนัท่ีส่งค ำสัง่ขำยคืนก่อนหลงั 
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11. กำรไม่ขำย ไม่รบัซื้ อคืน  

ไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมสัง่ 

1. บริษัทจดักำรอำจไม่ขำย ไม่รบัซื้ อคืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตำม

ค ำสัง่ซ้ือ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัไวแ้ลว้ หรืออำจ

หยุดรบัค ำสัง่ซ้ือ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้ในกรณีท่ี

ปรำกฏเหตุดงัต่อไปน้ี  

(1) ตลำดหลกัทรพัยไ์ม่สำมำรถเปิดท ำกำรซ้ือขำยไดต้ำมปกติ  

(2) บริษัทจดักำรกองทุนรวมพจิำรณำแลว้ มีควำมเช่ือโดยสุจริตและ

สมเหตุสมผลวำ่เป็นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี โดยไดร้บัควำมเห็นชอบของผูดู้แล

ผลประโยชน์แลว้ ซ่ึงใหก้ระท ำไดไ้ม่เกิน 1 วนัท ำกำร เวน้แต่จะไดร้บักำรผ่อน

ผนัเวลำดงักล่ำวจำกส ำนักงำน  

(ก) มีเหตุจ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น

ของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สำมำรถค ำนวณมลูค่ำทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยำ่งเป็นธรรม

และเหมำะสม  

(ค) มีเหตุจ ำเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

(3) เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็น

กำรหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพำะรำย เน่ืองจำกปรำกฏ

ขอ้เท็จจริงดงัน้ี  

(ก) บริษัทจดักำรกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัวำ่ผูล้งทุนรำยน้ัน ๆ มีส่วน

เกี่ยวขอ้งกบักำรกระท ำอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงดงัน้ี  

1. กำรกระท ำท่ีเป็นควำมผิดมลูฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำย 

เกี่ยวกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยไทยหรือ

กฎหมำยต่ำงประเทศ  

2. กำรใหก้ำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรรำ้ย  

3. กำรกระท ำท่ีเป็นกำรปฏบิติัตำมค ำสัง่เกี่ยวกบักำรยดึหรืออำยดัทรพัยสิ์น

โดยบุคคลผูม้ีอ ำนำจตำมกฎหมำย  

เง่ือนไข ขอ้จ  ากดั การไม่ขาย ไม่รบัซ้ือคืน ไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ 

บริษัทจดักำรตอ้งจดัใหม้ีแนวทำงกำรบริหำรและจดักำรควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง

และเคร่ืองมือบริหำรสภำพคล่อง เพื่อใหส้ำมำรถบริหำรกองทุนไดอ้ยำ่งมี

ประสิทธิภำพ ส ำหรบักองทุนซ่ึงมีควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 

  

กองทุนมีเคร่ืองมือกำรบริหำรและจดักำรควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง ดงัน้ี  

- การด าเนินการในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลกูหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งผิด

นดัช าระหน้ี หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่

สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาที่สมเหตสุมผล (side pocket) 

บริษัทจดักำรจะปฏบิติัตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลำดหลกัทรพัย ์ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิกำรจดักำร

กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รำยยอ่ย และกองทุน

รวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถำบนั 

 

- การไม่ขายหรือไมร่บัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือการหยดุ

รบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

บริษัทจดักำรสำมำรถด ำเนินกำรไดสู้งสุดไม่เกิน 1 วนัท ำกำร เวน้แต่จะไดร้บักำร

ผ่อนผนัเวลำดงักล่ำวจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยบริษัทจดักำร

พิจำรณำแลว้ มีควำมเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวำ่จ ำเป็นตอ้งระงบักำรซ้ือขำย

หน่วยลงทุน โดยไดร้บัควำมเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเน่ืองจำกเหตุ

จ ำเป็นตำมกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี 

1. ไม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยำ่ง

สมเหตุสมผล  

2. ไมส่ำมำรถค ำนวณมลูค่ำทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยำ่งเป็นธรรมและเหมำะสม 

3. มีเหตุจ ำเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม 
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(ข) บริษัทจดักำรกองทุนรวมไม่สำมำรถด ำเนินกำรรูจ้กัลูกคำ้ และตรวจสอบ

เพื่อทรำบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัลูกคำ้ไดใ้นสำระส ำคญั  

(4) อยูใ่นระหว่ำงด ำเนินกำรเปล่ียนใหบ้ริษัทจดักำรกองทุนรวมรำยอื่นเขำ้

บริหำรจดักำรกองทุนรวมภำยใตก้ำรจดักำรของตนอนัเน่ืองมำจำกกำรท่ีบริษัท

จดักำรกองทุนรวมรำยเดิมไม่สำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุนได้

ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยกำร

ด ำรงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทุนรวม กำรจดักำรกองทุน

ส่วนบุคคล กำรเป็นนำยหน้ำซื้ อขำยหลกัทรพัยแ์ละกำรคำ้หลกัทรพัยแ์ละกำร

จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และกำรเป็นผูจ้ดักำรเงินทุนสญัญำซ้ือ

ขำยล่วงหน้ำ ซึ่งใหก้ระท ำไดไ้ม่เกิน 3 วนัท ำกำร  

(5) อยูใ่นระหว่ำงด ำเนินกำรเพือ่เลิกกองทุนซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วย

ลงทุนโดยรวม เมื่อปรำกฏขอ้เท็จจริงท่ีบริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้มีควำมเช่ือ

โดยสุจริตและสมเหตุสมผลวำ่จะมีกำรขำยคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วนัใดวนัหน่ึง

เกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด หรือมียอด

รวมกำรขำยคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรซ้ือขำยหน่วย

ลงทุนใดติดต่อกนัคิดเป็นจ ำนวนเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ี

จ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด 

 

2. เมื่อปรำกฏเหตุตำมขอ้ 1 และบริษัทจดักำรกองทุนรวมประสงคจ์ะไม่ขำย

หรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน 

ใหบ้ริษัทจดักำรปฏบิติัดงัต่อไปน้ี  

(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ให้

ทรำบถึงกำรไม่ขำยหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยพลนั และหำกเป็นเหตุตำม

ขอ้ 1(1) (2) หรือ (4) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรำยอื่นและผูล้งทุน

ทัว่ไปใหท้รำบถึงกำรหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีกำร

  

อน่ึง กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัค ำ

สัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ใหบ้ริษัทจดักำร

ปฏบิติัตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรจดักำรกองทุนรวมเพื่อผู ้

ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รำยยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน

ประเภทสถำบนั 

 

ทั้งน้ี กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือกำรหยุด

รบัค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ดว้ยเหตุอื่น 

ใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทน.11/2564 เร่ือง 

หลกัเกณฑก์ำรจดักำรกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่

รำยยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถำบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

 

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏเิสธ และ/หรือระงบักำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

ทั้งหมดหรือบำงส่วน ในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัน้ี 

1. กรณีท่ีบริษัทจดักำรไดพ้ิจำรณำแลว้เห็นว่ำกำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในกรณี

ดงักล่ำวมีผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือต่อควำมรบัผิดชอบทำงกฎหมำยในอนำคตของ

บริษัทจดักำร หรือมีผลกระทบในอนำคตต่อกำรลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อ

หน่วยลงทุน 

2. บริษัทจดักำรมีวตัถุประสงคท่ี์จะเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุน

ภำยในประเทศไทย และมีวตัถุประสงคท่ี์จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนกบั

หรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกำ พลเมืองสหรฐัอเมริกำหรือผูท่ี้มีถ่ิน

ฐำนอยูใ่นสหรฐัอเมริกำ หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรฐัอเมริกำ รวมถึง

กองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่ำวและบริษัทหรือหำ้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ นและ
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ใดๆ โดยพลนัดว้ย  

(2) รำยงำนกำรไม่ขำยหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือกำรหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือ

หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนพรอ้มทั้งแสดงเหตุผล และรำยงำนแผนกำร

ด ำเนินกำรของกองทุนรวมเปิดน้ันใหส้ ำนักงำนทรำบโดยพลัน  

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรกองทุนรวมไม่ขำยหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนหรือ

หยุดรบัค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนตำมขอ้ 1(1) (2) และ (4) เกิน 

1 วนัท ำกำร ใหบ้ริษัทจดักำรกองทุนรวมด ำเนินกำรดงัน้ี ก่อนกำรเปิดรบัค ำสัง่

ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน  

(ก) รำยงำนกำรเปิดรบัค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน และรำยงำน

ฐำนะกำรลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนัท ำกำรสุดทำ้ยก่อนวนัรำยงำนน้ันให้

ส ำนักงำนทรำบภำยในวนัท ำกำรก่อนวนัเปิดรบัค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืน

หน่วยลงทุน  

(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ให้

ทรำบถึงกำรเปิดขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วย

ลงทุนรำยอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้รำบถึงกำรเปิดรบัค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืน

หน่วยลงทุนดว้ยวธีิกำรใดๆ โดยพลนั 

ด ำเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกำ บริษัทจดักำรจึงขอสงวนสิทธิในกำรท่ีจะไม่เสนอ

ขำยหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคลดงัท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ 

… 

 

12. กำรหยุดขำยหรือรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุน 

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นเพื่อ

รกัษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและกำรเงินของประเทศ หรือเพือ่รกัษำ

เสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงิน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจ

ประกำศใหบ้ริษัทจดักำรหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นกำรชัว่ครำวตำมระยะเวลำท่ีเห็นสมควร แต่

รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัท ำกำรติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัควำมเห็นชอบจำก

คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ใหข้ยำยระยะเวลำหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือ ค ำสัง่ขำยคืน หรือ

ค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได ้ 

 

เป็นไปตำมประกำศ 
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13. เง่ือนไขและขอ้จ ำกดัในกำร

จดัสรรและกำรโอนหน่วยลงทุน  

 

เง่ือนไขและขอ้จ ำกดักำรจดัสรรหน่วยลงทุน  

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรจดัสรรหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรได้

พิจำรณำแลว้เห็นวำ่กำรจดัสรรในกรณีดงักล่ำวมีผลกระทบต่อกำรลงทุนของ

กองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อควำมรบัผิดชอบทำง

กฎหมำยของบริษัทจดักำรโดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทรำบ

ล่วงหน้ำ  

 

ขอ้จ ำกดักำรโอนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในกำรปฏเิสธกำร

ลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่วำ่ทอดใดๆ หำกกำรโอนหน่วยลงทุนดงักล่ำว

หรือจดัสรรหน่วยลงทุนจะท ำใหบ้ริษัทจดักำรไม่สำมำรถปฏบิติัหน้ำท่ีท่ี

เกี่ยวขอ้งกบักฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและ 

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ทั้งน้ี ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบั 

FATCA เป็นไปตำมท่ีก ำหนดไวภ้ำยใตห้วัขอ้ 20 ของโครงกำรจดักำรกองทุน

รวม เร่ือง "ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบั FATCA และกฎหมำยภำษีต่ำงประเทศใน

ลกัษณะเดียวกนั" 

บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในกำรปฏเิสธกำรจดัสรร

และกำรโอนหน่วยลงทุนไม่ว่ำทอดใดๆ ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

1. กำรจดัสรรและกำรโอนหน่วยลงทุนดงักล่ำวส่งผลใหบ้ริษัทจดักำรไม่สำมำรถ

ปฏบิติัหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

และ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อกำร

ลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อควำมรบัผิดชอบ

ทำงกฎหมำยของบริษัทจดักำร โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทรำบ

ล่วงหน้ำ 

2. ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีอยูภ่ำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบกำรลงทุน เน่ืองจำกผูถื้อ

หน่วยลงทุนดงักล่ำวไม่มีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนไม่วำ่กรณีใดทั้งส้ิน และไม่

มีสิทธิน ำหน่วยลงทุนไปจ ำน ำเป็นหลกัประกนั 

15. ค่ำธรรมเนียมและคำ่ใชจ้ำ่ย

ท่ีเรียกเก็บจำกกองทุนรวมและ 

ผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน 

15.3.1. ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (Front-end Fee) 

... 

รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนในอตัรำไม่เกินรอ้ย

ละ 0.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทุนท่ีใชค้ ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนซ่ึง

ค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวไดร้วมภำษีมลูค่ำเพิ่มแลว้ ทั้งน้ี ในระยะแรกบริษัท

จดักำรจะยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวจำกผูถื้อหน่วยลงทุน  

กรณีท่ีบริษัทจดักำรประสงคจ์ะเพิ่มอตัรำคำ่ธรรมเนียมขำ้งตน้ โดยท ำใหอ้ตัรำ

ค่ำธรรมเนียมไม่เกินรอ้ยละ 0.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทุนท่ีใชค้ ำนวณรำคำขำย

15.3.1. ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (Front-end Fee) 

... 

รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 

0.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทุนท่ีใชค้ ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนซ่ึงค่ำธรรมเนียม

ดงักล่ำวไดร้วมภำษีมลูคำ่เพิ่มแลว้ ทั้งน้ี ในระยะแรกบริษัทจดักำรจะยกเวน้ไม่

เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวจำกผูถื้อหน่วยลงทุน  

กรณีท่ีบริษัทจดักำรประสงคจ์ะเพิ่มอตัรำคำ่ธรรมเนียมขำ้งตน้ โดยท ำใหอ้ตัรำ

ค่ำธรรมเนียมไม่เกินรอ้ยละ 0.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทุนท่ีใชค้ ำนวณรำคำขำย
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หน่วยลงทุน บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 

30 วนั โดยจะติดประกำศ ณ ส ำนักงำนของบริษัทจดักำร ส ำนักงำนใหญ่และ

ส ำนักงำนสำขำของผูส้นับสนุนกำรขำยและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน และลง

ประกำศในหนังสือพิมพร์ำยวนัอยำ่งน้อย 1 ฉบบั 

หน่วยลงทุน บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 

วนั โดยวธีิกำรท่ีเหมำะสมอนัท ำใหม้ัน่ใจไดว้่ำผูล้งทุนไดร้บัทรำบขอ้มลูดงักล่ำว

อยำ่งทัว่ถึง เช่น เผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร 

15.3.2. ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) 

… 

รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนในอตัรำไม่

เกินรอ้ยละ 0.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทุน โดยในระยะแรกบริษัทจดักำรจะคิด

ค่ำธรรมเนียมในอตัรำรอ้ยละ 0.25 ของมลูค่ำหน่วยลงทุน ซ่ึงอตัรำ

ค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวไดร้วมภำษีมลูค่ำเพิ่มแลว้ โดยบริษัทจดักำรจะหกั

ค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวออกจำกมลูค่ำหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจะตอ้งจ่ำยใหก้บัผูถื้อ

หน่วยลงทุน  

กรณีท่ีบริษัทจดักำรประสงคจ์ะเพิ่มอตัรำคำ่ธรรมเนียมขำ้งตน้ โดยท ำใหอ้ตัรำ

ค่ำธรรมเนียมไม่เกินรอ้ยละ 0.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทุน บริษทัจดักำรจะแจง้

ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วนั โดยจะติดประกำศ ณ 

ส ำนักงำนของบริษัทจดักำร ส ำนักงำนใหญ่และส ำนักงำนสำขำของผูส้นับสนุน

กำรขำยและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน และลงประกำศในหนังสือพิมพร์ำยวนัอยำ่ง

น้อย 1 ฉบบั 

15.3.2. ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) 

… 

รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนในอตัรำไม่เกิน

รอ้ยละ 0.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทุน โดยในระยะแรกบริษัทจดักำรจะคิด

ค่ำธรรมเนียมในอตัรำรอ้ยละ 0.25 ของมลูค่ำหน่วยลงทุน ซ่ึงอตัรำค่ำธรรมเนียม

ดงักล่ำวไดร้วมภำษีมลูคำ่เพิ่มแลว้ โดยบริษัทจดักำรจะหกัค่ำธรรมเนียมดงักล่ำว

ออกจำกมลูคำ่หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจะตอ้งจำ่ยใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน  

กรณีท่ีบริษัทจดักำรประสงคจ์ะเพิ่มอตัรำคำ่ธรรมเนียมขำ้งตน้ โดยท ำใหอ้ตัรำ

ค่ำธรรมเนียมไม่เกินรอ้ยละ 0.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทุน บริษทัจดักำรจะแจง้ใหผู้ ้

ถือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหนำ้ไม่น้อยกว่ำ 30 วนั โดยวธีิกำรท่ีเหมำะสมอนัท ำให้

มัน่ใจไดว้่ำผูล้งทุนไดร้บัทรำบขอ้มลูดงักล่ำวอยำ่งทัว่ถึง เช่น เผยแพร่บนเว็บไซต์

ของบริษัทจดักำร 

15.3.7 ค่ำธรรมเนียมอื่นๆ : มี  

...  

บริษัทจดักำรสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเวน้ค่ำธรรมเนียมกำรขำย 

ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้ อคืน หรือค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน

ใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือ ผูส้ัง่ขำยคืน หรือผูส้ัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมมลูค่ำกำรซ้ือ

หน่วยลงทุน ตำมระยะเวลำกำรถือครองหน่วยลงทุน หรือกำรสัง่ซ้ือ หรือสัง่ขำย

15.3.7 ค่ำธรรมเนียมอื่นๆ : มี  

...  

บริษัทจดักำรสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเวน้ค่ำธรรมเนียมกำรขำย 

ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้ อคืน หรือค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหก้บัผู ้

สัง่ซ้ือ ผูส้ัง่ขำยคืน หรือผูส้ัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมมลูค่ำกำรซ้ือหน่วยลงทุน 

ตำมระยะเวลำกำรถือครองหน่วยลงทุน หรือกำรสัง่ซ้ือ หรือสัง่ขำยคืน หรือสัง่
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คืน หรือสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมเง่ือนไขท่ีบริษัทจดักำรอำจก ำหนดขึ้ นใน

อนำคต หรือลดหยอ่น หรือยกเวน้ค่ำธรรมเนียมใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีขำย

คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นซ่ึงจดัตั้ง

และจดักำรโดยบริษัทจดักำร หรือสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นท่ี

จดัตั้งและจดักำรโดยบริษัทจดักำรเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี ทั้งน้ี บริษัท

จดักำรจะประกำศหลกัเกณฑใ์หท้รำบโดยทัว่กนั โดยจะปิดประกำศไวท่ี้

ส ำนักงำนของบริษัทจดักำร และส ำนักงำนของผูส้นับสนุนกำรขำยและรบัซื้ อ

คืนหน่วยลงทุน 

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมเง่ือนไขท่ีบริษัทจดักำรอำจก ำหนดขึ้ นในอนำคต หรือ

ลดหยอ่น หรือยกเวน้ค่ำธรรมเนียมใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีขำยคืนหน่วยลงทุน

ของกองทุนเพื่อไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นซ่ึงจดัตั้งและจดักำรโดยบริษัท

จดักำร หรือสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นท่ีจดัตั้งและจดักำรโดยบริษัท

จดักำรเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี ทั้งน้ี บริษัทจดักำรจะประกำศหลกัเกณฑ์

ใหท้รำบโดยทัว่กนั โดยจะปิดประกำศไวท่ี้ส ำนักงำนของบริษัทจดักำร และ

ส ำนักงำนของผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

 

บริษัทจดักำรอำจยกเวน้คำ่ธรรมเนียมกำรขำยและ/หรือค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้ อ

คืนหน่วยลงทุนใหก้บับริษัทประกนัชีวิตท่ีเสนอขำยกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบกำร

ลงทุน อยำ่งไรก็ตำม บริษัทประกนัชีวิตอำจพจิำรณำเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือ

ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ เพิ่มเติมจำกผูถื้อหน่วยลงทุนตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม์

ประกนัชีวิตควบกำรลงทุนหรือตำมท่ีบริษัทประกนัชีวิตก ำหนด 

15.5. กำรเปล่ียนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำย 

ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรจะเปล่ียนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือคำ่ใชจ้่ำย บริษัท

จดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี  

15.5.1 ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรมีควำมประสงคจ์ะลดค่ำธรรมเนียมหรือ

ค่ำใชจ้่ำยตำมท่ีไดร้ะบุไวใ้นโครงกำร และไดด้ ำเนินกำรดงักล่ำวแลว้ บริษัท

จดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวใหผู้ล้งทุนทรำบอยำ่งทัว่ถึงภำยใน 3 วนัท ำกำร

นับแต่วนัท่ีมีกำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้ำ่ยดงักล่ำว ทั้งน้ี กำรเปิดเผย

ขอ้มลูจะกระท ำโดยวธีิกำรท่ีเหมำะสมอนัท ำใหม้ัน่ใจไดว้ำ่ผูล้งทุนไดร้บัทรำบ

ขอ้มลูดงักล่ำว เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษัทจดักำร หรือ ณ 

สถำนท่ีในกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดักำร และผูส้นับสนุนกำร

ขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน (ถำ้มี) เป็นตน้  

15.5. กำรเปล่ียนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำย 

15.5.1 กำรเพิ่มค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้ำ่ย 

15.5.1.1 กรณีเพิ่มค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้ำ่ยตำมท่ีระบุไวใ้นโครงกำร 

(1) เพิ่มค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยไม่เกินอตัรำท่ีระบุไวใ้นโครงกำร บริษัท

จดักำรจะเปิดเผยใหผู้ล้งทุนทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วนัท ำกำรก่อนกำรเรียก

เก็บเพิ่มขึ้ น โดยกำรเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวจะกระท ำโดยวิธีกำรท่ีเหมำะสมอนัท ำให้

มัน่ใจไดว้่ำผูล้งทุนไดร้บัทรำบขอ้มลูดงักล่ำวอยำ่งทัว่ถึง 

(2) เพิ่มค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเกินอตัรำท่ีระบุไวใ้นโครงกำร โดยเทียบกบั

อตัรำของรอบระยะเวลำยอ้นหลงั 1 ปีนับแต่วนัท่ีบริษัทจดักำรเรียกเก็บ

ค่ำธรรมเนียมหรือคำ่ใชจ้่ำยดงักล่ำวเพิ่มขึ้ น 

(2.1) กรณีเกินมำกกว่ำรอ้ยละ 5 ของอตัรำท่ีระบุไวใ้นโครงกำร บริษัทจดักำร
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กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือคำ่ใชจ้่ำยใหแ้ตกต่ำงไปจำกโครงกำร ใหถื้อว่ำ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก.ล.ต.ใหค้วำมเห็นชอบกำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรใน

เร่ืองดงักล่ำวเมื่อบริษัทจดักำรไดด้ ำเนินกำรตำมขำ้งตน้แลว้  

 

15.5.2 ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรมีควำมประสงคจ์ะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือ

ค่ำใชจ้่ำยเพิ่มขึ้ นตำมท่ีระบุไวใ้นโครงกำร บริษัทจดักำรจะค ำนึงถึงควำม

สมเหตุสมผลกบัสภำพปกติทำงธุรกิจและประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส ำคญั และ

จะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวใหผู้ล้งทุนทรำบล่วงหน้ำอยำ่งทัว่ถึงดว้ยวิธีกำรท่ี

เหมำะสมอนัท ำใหม้ัน่ใจไดว้่ำผูล้งทุนไดร้บัทรำบขอ้มลูดงักล่ำว โดยอยำ่งน้อย

จะจดัใหม้ีกำรเผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร และ ณ สถำนท่ีใน

กำรซ้ือขำยหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดักำร และผูส้นับสนุนกำรขำยหรือ

รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน (ถำ้มี) ทั้งน้ี ตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

 

15.5.2.1 ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้ำ่ยเพิ่มขึ้ น

ไม่เกินกว่ำอตัรำขัน้สูงของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้ำ่ยเดิมตำมท่ีระบุไวใ้น

โครงกำร บริษัทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวใหผู้ล้งทุนทรำบล่วงหน้ำไม่

น้อยกว่ำ 3 วนัท ำกำรก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือคำ่ใชจ้่ำยเพิ่มขึ้ น  

15.5.2.2 ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้ำ่ยเพิ่มขึ้ น

เกินกว่ำอตัรำขัน้สูงของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเดิม ในรอบระยะเวลำ

ยอ้นหลงั 1 ปีนับแต่วนัท่ีบริษัทจดักำรประสงคจ์ะขึ้ นค่ำธรรมเนียมหรือ

ค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี  

(ก) ในกรณีท่ีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือคำ่ใชจ้่ำยเพิ่มขึ้ นไม่เกินกว่ำอตัรำ

รอ้ยละ 5 ของอตัรำขัน้สูงดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวใหผู้ ้

ลงทุนทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 60 วนัก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือ

ค่ำใชจ้่ำยท่ีเพิ่มขึ้ นดงักล่ำว  

จะตอ้งไดร้บัมติพิเศษและแจง้ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 

วนันับแต่วนัท่ีเปล่ียนแปลง 

(2.2) กรณีเกินไม่มำกกว่ำรอ้ยละ 5 ของอตัรำท่ีระบุไวใ้นโครงกำร บริษัทจดักำร

จะเปิดเผยใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทรำบล่วงหนำ้ไม่น้อยกว่ำ 60 วนัก่อนกำรเรียกเก็บ

เพิ่มขึ้ นและแจง้ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนันับแต่วนัท่ี

เปล่ียนแปลง โดยกำรเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวจะกระท ำโดยวธีิกำรท่ีเหมำะสมอนัท ำ

ใหม้ัน่ใจไดว้่ำผูล้งทุนไดร้บัทรำบขอ้มลูดงักล่ำวอยำ่งทัว่ถึง 

15.5.1.2 กรณีเพิ่มค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้ำ่ยแตกต่ำงไปจำกโครงกำร บริษัท

จดักำรจะขอมติเพื่อแกไ้ขโครงกำร 

 

15.5.2 กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้ำ่ย 

15.5.2.1 กรณีลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้ำ่ยตำมท่ีระบุไวใ้นโครงกำร บริษัท

จดักำรจะเปิดเผยใหผู้ล้งทุนทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัท่ีมีกำรเรียกเก็บ

ลดลง โดยกำรเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวจะกระท ำโดยวธีิกำรท่ีเหมำะสมอนัท ำให้

มัน่ใจไดว้่ำผูล้งทุนไดร้บัทรำบขอ้มลูดงักล่ำวอยำ่งทัว่ถึง 

15.5.2.2 กรณีลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้ำ่ยแตกต่ำงไปจำกท่ีระบุไวใ้นโครงกำร 

บริษัทจดักำรสำมำรถขอแกไ้ขโครงกำร โดยใหถื้อว่ำส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

ก.ล.ต. เห็นชอบกำรแกไ้ขโครงกำรในเร่ืองดงักล่ำว 
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(ข) ในกรณีท่ีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือคำ่ใชจ้่ำยเพิ่มขึ้ นเกินกว่ำอตัรำ

รอ้ยละ 5 ของอตัรำขัน้สูงดงักล่ำว บริษัทจดักำรตอ้งไดร้บัมติพิเศษ โดยไม่

จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูตำมขอ้ 15.5.2 วรรคหน่ึง  

ทั้งน้ี กำรเปล่ียนแปลงตำมขอ้ 15.5.1 วรรคสอง และ 15.5.2.2 บริษัทจดักำร

จะตอ้งแจง้ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนั นับแต่วนั

เปล่ียนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว 

16. วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำ

ในกำรค ำนวณและกำรประกำศ

มลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ มูลคำ่หน่วย

ลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรด ำเนินกำร

ในกรณีท่ีมลูคำ่หน่วยลงทุนไม่

ถูกตอ้ง 

16.2. เง่ือนไขพิเศษ 

… 

2. บริษัทจดักำรจะค ำนวณและประกำศมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน 

รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตำม

ระยะเวลำดงัต่อไปน้ี  

(2.1) ค ำนวณมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิและมลูคำ่หน่วยลงทุนทุกส้ินวนัท ำกำร  

(2.2) ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนทุกส้ินวนั

ท ำกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ในกำรค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำ

รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจดักำรจะใชม้ลูค่ำหน่วยลงทุนของส้ินวนัท ำกำรซ้ือ

ขำยหน่วยลงทุนน้ันเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

… 

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึ้ นจำกกำรค ำนวณตำม (3.1) ถึง (3.4) บริษัท

จดักำรจะน ำผลประโยชน์น้ันรวมเขำ้เป็นทรพัยสิ์นของกองทุนเปิด 

16.2. เง่ือนไขพิเศษ 

… 

2. บริษัทจดักำรจะค ำนวณและประกำศมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน 

รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ตำมระยะเวลำ

ดงัต่อไปน้ี  

(2.1) ค ำนวณมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิและมลูคำ่หน่วยลงทุนของทุกส้ินวนัท ำกำร

ภำยในวนัท ำกำรน้ัน  

(2.2) ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของทุกส้ินวนั

ท ำกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุนภำยในวนัท ำกำรน้ัน ทั้งน้ี ในกำรค ำนวณรำคำขำย

หน่วยลงทุนและรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจดักำรจะใชม้ลูค่ำหน่วยลงทุน

ของส้ินวนัท ำกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุนน้ันเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำขำยหน่วย

ลงทุนและรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

… 

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึ้ นจำกกำรค ำนวณตำม (3.1) ถึง (3.4) บริษัท

จดักำรจะน ำผลประโยชน์น้ันรวมเขำ้เป็นทรพัยสิ์นของกองทุน 

ในกรณีท่ีมีเหตุจ ำเป็นและสมควรท่ีอยูน่อกเหนือกำรควบคุมของบริษัทจดักำร โดย

เหตุดงักล่ำวส่งผลใหบ้ริษัทจดักำรไม่ไดร้บัขอ้มลูเก่ียวกบัรำคำของทรพัยสิ์นท่ี

กองทุนลงทุน หรือไม่สำมำรถค ำนวณหรือประกำศมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคำ่
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หน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนได ้บริษัท

จดักำรจะด ำเนินกำรตำมท่ีประกำศสมำคมบริษัทจดักำรลงทุนก ำหนด 

 

บริษัทจดักำรอำจไม่ค ำนวณและไม่ประกำศมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน 

รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณี

ดงัต่อไปน้ี  

(ก) เมื่อบริษัทจดักำรไม่ขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือหรือ

ค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ย

หลกัเกณฑก์ำรจดักำรกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่

รำยยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสภำบนั และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้

ไดร้บัยกเวน้เฉพำะในช่วงระยะเวลำดงักล่ำว 

(ข) เมื่อมีเหตุท่ีบริษัทจดักำรตอ้งเลิกกองทุน โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตั้งแต่วนัท่ีปรำกฏ

เหตุดงักล่ำว  

(ค) เมื่อกองทุนไดร้บักำรผ่อนผนัจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกี่ยวกบั

กำรค ำนวณและประกำศมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วย

ลงทุน และรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ก่อนท่ีประกำศสมำคมบริษัทจดักำรลงทุน

จะมีผลบงัคบัใช ้บริษัทจดักำรจะปฏบิติัตำมท่ีเคยไดร้บัผ่อนผนัจำกส ำนักงำน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

17.6. ผูส้อบบญัชี  

 

ช่ือ : นำย พรีะเดช พงษ์เสถียรศกัด์ิ  

... 

ช่ือ : นำงสำว ชุตินันท ์กอประเสริฐถำวร  

รำยละเอียดเพิ่มเติม (ผูส้อบบญัชี) :  

หรือบุคคลอืน่ท่ีไดร้บัควำมเห็นชอบตำมประกำศวำ่ดว้ยกำรใหค้วำมเห็นชอบ

ผูส้อบบญัชี โดยบริษัทจดักำรจะแจง้ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ 

สำมำรถดูขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม 
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18. รอบระยะเวลำบญัชีประจ ำปี

ของกองทุนรวม 

18.1. วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชี : วนัท่ี 31 กรกฎำคม 

18.2. วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชีครั้งแรก : วนัท่ี 31 กรกฎำคม 2543 

18.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

18.1. วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชี :  

18.2. วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชีครั้งแรก :  

18.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

สำมำรถดูขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม   

19. กำรขอมติของผูถื้อหน่วย

ลงทุน และวธีิกำรแกไ้ขโครงกำร

จดักำรกองทุนรวม หรือแกไ้ข

วิธีกำรจดักำร  

 

บริษัทจดักำรสำมำรถด ำเนินกำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรหรือแกไ้ขวิธีกำรจดักำร

ไดด้ว้ยวิธีกำรดงัต่อไปน้ี  

19.1 ส ำหรบักำรแกไ้ขโครงกำรในกรณีดงัต่อไปน้ี บริษัทจดักำรอำจขอให้

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ใหค้วำมเห็นชอบแทนกำรขอมติผูถื้อหน่วย

ลงทุน ทั้งน้ี ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจก ำหนดเง่ือนไขใหบ้ริษัท

จดักำรปฏบิติัเพื่อประโยชน์ในกำรแกไ้ขโครงกำรก่อนใหค้วำมเห็นชอบ  

(1) กำรเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรขำยและกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

(2) กำรเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนท่ีไม่ท ำใหสิ้ทธิท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีอยูเ่ดิมดอ้ยลง  

(3) กำรเปล่ียนแปลงประเภทของทรพัยสิ์นท่ีกองทุนรวมลงทุนหรืออตัรำส่วน

กำรลงทุนท่ีสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรลงทุน  

(4) กำรค ำนวณและกำรประกำศมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคำ่หน่วยลงทุน รำคำ

ขำยหน่วยลงทุน หรือรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี ตำม”ขอ้ 16 

วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมลูค่ำทรพัยสิ์น

สุทธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธีิกำร

ด ำเนินกำรในกรณีท่ีมลูคำ่หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง”  

(5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจำก (1) (2) (3) และ (4)  

กำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรตำมวรรคหน่ึงตอ้งไม่มีผลกระทบอยำ่งมีนัยส ำคญั

ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ท ำใหผ้ลตอบแทนและควำมเส่ียงของกองทุน

เปล่ียนแปลงไปอยำ่งมีนัยส ำคญัหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหน่วยลงทุนทั้ง

ปวง  

 

เป็นไปตำมประกำศ 
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19.2 กำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรโดยใชว้ธีิกำรขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน หำก

ปรำกฎว่ำมติเสียงขำ้งมำกหรือมติพิเศษมีจ ำนวนไม่เกินรอ้ยละ 55 หรือไม่เกิน

รอ้ยละ 80 ใหบ้ริษัทจดักำรส่งเอกสำรหลกัฐำนเกี่ยวกบักำรขอมติและกำรนับ

มติไปยงัผูดู้แลผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรองผลกำรนับมติน้ัน  

โดยกำรแกไ้ขโครงกำรหรือวิธีกำรจดักำรในเร่ืองกระทบสิทธิของผูถื้อหน่วย

ลงทุนท่ีจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษ ใหร้วมถึงเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

(1) กำรเปล่ียนแปลงประเภทหรือนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนท่ีท ำให้

ผลตอบแทนและควำมเส่ียงของกองทุนเปล่ียนแปลงอยำ่งมีนัยส ำคญั  

(2) กำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น  

(3) กำรควบรวมกองทุนระหว่ำงกองทุนท่ีมีนโยบำยกำรลงทุน ควำมเส่ียงและ

ระดบัควำมเส่ียงของกำรลงทุน (risk spectrum) แตกต่ำงกนั  

(4) กำรรบัช ำระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน  

(5) กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้ำ่ยเพิ่มขึ้ นเกินกว่ำอตัรำรอ้ยละ 5 

ของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้ำ่ยเดิมตำมท่ีระบุไวล่้ำสุดในโครงกำร  

(6) กำรเปล่ียนแปลงเง่ือนไขกำรประกนั ผูป้ระกนั สิทธิ หน้ำท่ี และควำม

รบัผิดชอบของผูป้ระกนั หรือกำรแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญำประกนัในเร่ืองใดๆ อนัมี

ผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ (ถำ้มี)  

 

19.3 กำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อวำ่ส ำนักงำน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ใหค้วำมเห็นชอบแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรในเร่ืองดงักล่ำว  

(1) กำรแกไ้ขเพิ่มเติมซ่ึงมีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวงไดร้บัประโยชน์เพิ่มขึ้ น

ในกรณีดงัน้ี  

(ก) กำรลดมลูคำ่ขัน้ต ำ่ในกำรซ้ือหน่วยลงทุน  

(ข) กำรเพิ่มช่องทำงในกำรขำยและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

(ค) กำรเพิ่มจ ำนวนผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืน  
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(ง) กำรเพิ่มควำมถ่ีของกำรส่งค ำสัง่ซ้ือขำยหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลำซ่ึงไม่

กระทบต่อสถำนะกำรลงทุนของกองทุนรวมอย่ำงมีนัยส ำคญั  

(จ) กำรลดเวลำส่งค ำสัง่ซ้ือขำยหน่วยลงทุนล่วงหน้ำกอ่นมีกำรเปิดใหข้ำยและ

รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

(2) กำรแกไ้ขเพิ่มเติมท่ีตอ้งด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญติั

หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกำศ กฎ และค ำสัง่

ท่ีออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว  

(3) กำรแกไ้ขเพิ่มเติมช่ือและรำยละเอียดอื่นของบุคคลใหถู้กตอ้ง  

(4) กำรแกไ้ขเพิ่มเติมเพื่อเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์  

(5) กำรแกไ้ขเพิ่มเติมเพื่อลดค่ำธรรมเนียมหรือคำ่ใชจ้่ำยของกองทุนรวมให้

เป็นไปตำมขอ้ 15.5.1 วรรคสอง  

 

19.4 เวน้แต่กฎหมำยก ำหนดเป็นอยำ่งอื่น ในกำรขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน

ครั้งใด ไม่ว่ำจะโดยกำรจดัประชุม ผูถื้อหน่วยลงทุนหรือโดยกำรส่งหนังสือขอ

มติของผูถื้อหน่วยลงทุน หำกผูถื้อหน่วยลงทุนเห็นว่ำ มติของผูถื้อหน่วยลงทุน

ในครั้งน้ันไม่ชอบดว้ยกฎหมำยหรือบริษัทหลกัทรพัยฝ่์ำฝืนหรือไม่ปฏบิติัตำม

มำตรำ 129/2 หรือฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏบิติัตำมหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข หรือวธีิกำรท่ี

ก ำหนดตำมมำตรำ129/3 ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่ำหำ้คนและมีหน่วย

ลงทุนนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำหน่ึงในหำ้ของจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำยได้

แลว้ทั้งหมดของโครงกำรจดักำรกองทุนรวมน้ัน จะรอ้งขอใหศ้ำลสัง่เพิกถอนมติ

ของผูถื้อหน่วยลงทุนครั้งน้ันก็ได ้แต่ตอ้งรอ้งขอต่อศำลภำยในส่ีสิบหำ้วนันับแต่

วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติใหแ้กไ้ข  

หลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรในกำรขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของ

มติดงักล่ำว ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในขอ้ผูกพนัระหว่ำงผูถื้อหน่วยลงทุนกบั

บริษัทจดักำรกองทุนรวม ทั้งน้ี กำรขอมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรเป็นไป
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ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นมำตรำ 129 มำตรำ 129/1 มำตรำ 129/2 และมำตรำ 

129/3 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

20. ขอ้ก ำหนดอื่นๆ 20.1 กำรรบัผลประโยชน์ตอบแทน เน่ืองจำกกำรท่ีกองทุนใชบ้ริกำรบุคคลอื่น 

(Soft Commission)  

… 

20.2 กำรซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 

… 

20.3 กำรวำงทรพัยส์ ำหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่มีภูมิล ำเนำในประเทศไทย 

…  

20.4 ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบั FATCA และกฎหมำยภำษีต่ำงประเทศในลกัษณะ

เดียวกนั 

… 

ตดัออก 

21. กำรด ำเนินกำรกรณีบริษัท

จดักำรไม่สำมำรถด ำรงเงิน 

กองทุนไดต้ำมท่ีประกำศก ำหนด  

 

ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทุนไดต้ำมท่ีประกำศก ำหนด 

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเปล่ียนใหบ้ริษัทจดักำรรำยอื่นเขำ้จดักำรกองทุน

รวมแทนดว้ยวิธีกำรขอรบัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนหรือ ขอมติโดยเสียงขำ้ง

มำกของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทุนรวมกนัมำกกว่ำรอ้ยละ 

50 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมภำยใน 15 

วนันับแต่วนัท่ีรูห้รือควรรูว้่ำไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทุนได ้ทั้งน้ี หำกมีเหตุ

จ ำเป็นและสมควร บริษัทจดักำรอำจขอใหส้ ำนักงำนพจิำรณำขยำยระยะเวลำ

ออกไปได ้โดยกำรคดัเลือกบริษทัจดักำรกองทุนรวมรำยใหม่จะค ำนึงถึง

ประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั และในกรณีท่ีมีค่ำใชจ้่ำยเกิดขึ้ นจำก

กำรเปล่ียนบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรรำยเดิมจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำใชจ้ำ่ย

ดงักล่ำว หำกบริษัทจดักำรไมส่ำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด 

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเลิกกองทุนรวมต่อไป 

 

เป็นไปตำมประกำศ 
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ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการ 

1. บริษัทจดักำร 1.2. หน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของบริษัทจดักำร 

(1) กำรจดัตั้ง เปล่ียนแปลง เพิม่เติม และจดทะเบียนกองทุน 

... 

(จ) เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรกองทุนหรือวิธีจดักำร

กองทุนภำยใต ้หวัขอ้ "วธีิกำรแกไ้ขโครงกำรจดักำรกองทุนรวม หรือแกไ้ข

วิธีกำรจดักำร" 

... 

(ฌ) จดัใหม้ีกำรช ำระบญัชีตำมหวัขอ้ “กำรช ำระบญัชีกองทุนรวม และวิธีกำร

เฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงกำร” 

… 

(4) กำรขำยและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนและงำนทะเบียนหน่วยลงทุน  

...  

(ค) จดัสรรหน่วยลงทุนตำมวธีิกำรท่ีก ำหนดในขอ้ "กำรจดัสรรหน่วยลงทุน" 

และ "กำรจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน"  

... 

(ฌ) ปิดบญัชีกองทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมิไดท้ ำกำรซ้ือขำยและไม่มีหน่วย

ลงทุนคงเหลืออยูใ่นบญัชีกองทุนตำมท่ีระบุเง่ือนไขไวใ้นหวัขอ้ "กำรรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุน" 

1.2. หน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของบริษัทจดักำร 

(1) กำรจดัตั้ง เปล่ียนแปลง เพิม่เติม และจดทะเบียนกองทุน 

... 

(จ) เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรกองทุนหรือวิธีจดักำรกองทุน 

... 

(ฌ) จดัใหม้ีกำรช ำระบญัชีตำมหวัขอ้ “กำรช ำระบญัชีเมื่อเลิกกองทุน” 

… 

(4) กำรขำยและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนและงำนทะเบียนหน่วยลงทุน  

...  

(ค) จดัสรรหน่วยลงทุนตำมวธีิกำรท่ีก ำหนด  

... 

(ฌ) ปิดบญัชีกองทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมิไดท้ ำกำรซ้ือขำยและไม่มีหน่วยลงทุน

คงเหลืออยูใ่นบญัชีกองทุน 

3. ผูส้อบบญัชี  ช่ือ : นำย พรีะเดช พงษ์เสถียรศกัด์ิ  

ท่ีอยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ำกดั อำคำรธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่ม

ทรพัย ์(ประชำช่ืน 20) เลขท่ี 178 ถนนประชำช่ืน แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ 

กรุงเทพมหำนคร 10800 โทรศพัท ์0 2596 0500  

...  

ช่ือ : นำงสำว ชุตินันท ์กอประเสริฐถำวร  

สิทธิ หนำ้ท่ี และควำมรบัผิดชอบ :  

- ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินประจ ำรอบระยะเวลำบญัชีของ

กองทุนตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีท่ีรบัรองทัว่ไป 

- สำมำรถดูขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม 
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ท่ีอยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ำกดั อำคำรธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่ม

ทรพัย ์(ประชำช่ืน 20) เลขท่ี 178 ถนนประชำช่ืน แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ 

กรุงเทพมหำนคร 10800 โทรศพัท ์0 2555 0500 

 

สิทธิ หนำ้ท่ี และควำมรบัผิดชอบ : 

6. ผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อ

คืน 

ช่ือ : ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน)  

ท่ีอยู ่: 1 ซอยกสิกรไทย ถนนรำษฎรบ์รูณะ เขตรำษฎรบ์ูรณะ 

กรุงเทพมหำนคร 10140 โทรศพัท ์0 2888 8888  

และสำขำต่ำงๆ ทัว่ประเทศ 

ช่ือ : ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน)  

ท่ีอยู ่: 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 

10400 โทรศพัท ์0 2888 8888 

13. สิทธิหน้ำท่ีและควำม

รบัผิดชอบของผูถื้อหน่วยลงทุน 

13.3. สิทธิในกำรโอนหน่วยลงทุน 

... 

ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนสำมำรถน ำหน่วยลงทุนไปจ ำน ำไดต้ำมกฎหมำย 

แต่ทั้งน้ีนำยทะเบียนจะรบัจดทะเบียนกำรจ ำน ำใหแ้ก่ผูร้บัจ ำน ำท่ีเป็นสถำบนั

กำรเงินเท่ำน้ัน  

 

ขอ้จ ำกดักำรโอนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในกำรปฏเิสธกำร

ลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่วำ่ทอดใดๆ หำกกำรโอนหน่วยลงทุนดงักล่ำวจะ

ท ำใหก้ำรถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินขอ้จ ำกดั

กำรถือหน่วยลงทุน เวน้แต่เขำ้ขอ้ยกเวน้ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั

ตลำดทุน เร่ือง หลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จ ำกดักำรถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

และหน้ำท่ีของบริษัทจดักำร 

13.3. สิทธิในกำรโอนหน่วยลงทุน 

… 

ตดัออก 

13.4. ขอ้จ ำกดักำรโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในกำรปฏเิสธกำร

ลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่วำ่ทอดใดๆ หำกกำรโอนหน่วยลงทุนดงักล่ำวท ำ

13.4. ขอ้จ ำกดักำรโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในกำรปฏเิสธกำรโอน

หน่วยลงทุนไม่ว่ำทอดใดๆ ในกรณีดงัต่อไปน้ี  
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ใหบ้ริษัทจดักำรไมส่ำมำรถปฏบิติัหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมำยว่ำดว้ยกำร

ป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance 

Act (FATCA) ได ้ทั้งน้ี ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบั FATCA เป็นไปตำมท่ีก ำหนดไวใ้น

ภำยใตห้วัขอ้ 20 ของโครงกำรจดักำรกองทุนรวม เร่ือง "ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบั 

FATCA และกฎหมำยภำษีต่ำงประเทศในลกัษณะเดียวกนั" 

1. กำรโอนหน่วยลงทุนดงักล่ำวส่งผลใหบ้ริษัทจดักำรไม่สำมำรถปฏบิติัหนำ้ท่ีท่ี

เกี่ยวขอ้งกบักฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและ Foreign 

Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุน 

หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อควำมรบัผิดชอบทำงกฎหมำยของ

บริษัทจดักำร โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ 

2. ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีอยูภ่ำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบกำรลงทุน เน่ืองจำกผูถื้อ

หน่วยลงทุนดงักล่ำวไม่มีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนไม่วำ่กรณีใดทั้งส้ิน และไม่

มีสิทธิน ำหน่วยลงทุนไปจ ำน ำเป็นหลกัประกนั  

13.5. สิทธิในกำรลงมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรลงทุนหรือแกไ้ขวิธี

จดักำร :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมสิีทธิลงมติเพื่อท ำกำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรหรือแกไ้ขวิธี

จดักำร ซ่ึงเป็นไปตำมหวัขอ้ "กำรขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวธีิกำรแกไ้ข

โครงกำรจดักำรกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีกำรจดักำร" ในส่วนรำยละเอียด

โครงกำรจดักำรกองทุนรวม และในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุน

เกินกว่ำหน่ึงในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษัท

จดักำรหรือบริษัทหลกัทรพัยท่ี์เป็นเจำ้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วย

ลงทุน (Omnibus Account) ตอ้งไม่นับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนน้ันใน

ส่วนท่ีเกินกวำ่หน่ึงในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี เป็นไปภำยใตห้วัขอ้ "กำรขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวธีิกำรแกไ้ข

โครงกำรจดักำรกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีกำรจดักำร" ในส่วนรำยละเอียด

โครงกำรจดักำรกองทุนรวม  

 

 

 

 

13.5. สิทธิในกำรลงมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรลงทุนหรือแกไ้ขวิธี

จดักำร :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมสิีทธิลงมติเพื่อท ำกำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรหรือแกไ้ขวิธีจดักำร 

และในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำหน่ึงในสำมของจ ำนวน

หน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษัทจดักำรหรือบริษัทหลกัทรพัยท่ี์เป็น

เจำ้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ตอ้งไม่นับ

คะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนน้ันในส่วนท่ีเกินกวำ่หน่ึงในสำมของจ ำนวนหน่วย

ลงทุนท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด 
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14. กำรออกและส่งมอบเอกสำร

แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

14.2. เง่ือนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลำกำร

ส่งมอบ 

เมื่อบริษัทจดักำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดร้บัใบค ำ

ขอเปิดบญัชีและใบค ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีกรอกรำยละเอียด

ครบถว้นชดัเจนพรอ้มหลกัฐำนประกอบต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ "เอกสำร

หลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี" และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดช้ ำระเงิน

ค่ำซื้ อหน่วยลงทุนครบถว้นแลว้ บริษัทจดักำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยและรบัซื้ อ

คืนหน่วยลงทุนในนำมของบริษทัจดักำรจะด ำเนินกำรออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิ

ใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐำนภำยในวนัท่ีบริษัทจดักำร

หรือผูส้นับสนุนกำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดท้ ำรำยกำรขำยหน่วยลงทุน

แลว้ โดยผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนมีหน้ำท่ีท่ีจะมำรบัสมุดบญัชีแสดง

สิทธิดว้ยตนเองและจะตอ้งลงลำยมือช่ือในบตัรตวัอยำ่งลำยมือช่ือและในสมุด

บญัชีแสดงสิทธิ 

… 

14.2. เง่ือนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลำกำรส่ง

มอบ 

เมื่อบริษัทจดักำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดร้บัใบค ำขอ

เปิดบญัชีและใบค ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีกรอกรำยละเอียดครบถว้น

ชดัเจนพรอ้มหลกัฐำนประกอบต่ำงๆ และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดช้ ำระ

เงินค่ำซื้ อหน่วยลงทุนครบถว้นแลว้ บริษัทจดักำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนในนำมของบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิ

ใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐำนภำยในวนัท่ีบริษัทจดักำรหรือ

ผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนไดท้ ำรำยกำรขำยหน่วยลงทุนแลว้ 

โดยผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนมีหน้ำท่ีท่ีจะมำรบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิดว้ย

ตนเองและจะตอ้งลงลำยมือช่ือในบตัรตวัอยำ่งลำยมือช่ือและในสมุดบญัชีแสดง

สิทธิ 

… 

16. วิธีกำรช ำระเงินหรือ

ทรพัยสิ์นอื่นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุน 

หำกมีกำรผิดนัดช ำระหน้ีหรือมพีฤติกำรณว์ำ่ผูอ้อกตรำสำรแห่งหน้ีหรือลูกหน้ี

ตำมสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่สำมำรถช ำระหน้ีได ้บริษทัจดักำรจะรบั

ช ำระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นทั้งท่ีเป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพื่อกองทุน

รวมตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรในกำร

จดักำรกองทุนรวมในกรณีท่ีผูอ้อกตรำสำรแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตำมสิทธิเรียกรอ้ง

ผิดนัดช ำระหน้ี ดงัน้ี  

16.1. กรณีท่ีบริษัทจดักำรไดบ้นัทึกมลูค่ำตรำสำรแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้ง

ของกองทุนรวมเป็นศูนย ์ 

16.1.1. เมื่อมีกำรบนัทึกมลูค่ำตรำสำรแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนย ์ผู ้

ถือหน่วยลงทุนทุกรำยท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีบริษัท

จดักำรไดบ้นัทึกมลูคำ่ตรำสำรแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนยเ์ป็นผูม้ีสิทธิ

การด าเนินการในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลกูหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งผิดนดั

ช าระหน้ี หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถ

จ าหน่ายไดด้ว้ยราคาที่สมเหตสุมผล 

 

ส่วนท่ี 1 กำรด ำเนินกำรเมื่อมีกำรผิดนัดช ำระหน้ี หรือมีพฤติกำรณว์ำ่ผูอ้อกตรำ

สำรหน้ีหรือลูกหน้ีตำมสิทธิเรียกรอ้งจะไมส่ำมำรถช ำระหน้ีได ้หรือเมื่อปรำกฏ

ขอ้เท็จจริงท่ีบริษัทจดักำรพจิำรณำแลว้เห็นว่ำตรำสำรท่ีลงทุนน้ันประสบปัญหำขำด

สภำพคล่องหรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยไดด้ว้ยรำคำท่ีสมเหตุสมผล 

1. กำรก ำหนดใหเ้ป็นผูม้สิีทธิไดร้บัเงินไดสุ้ทธิจำกทรพัยสิ์นอื่นท่ีไดจ้ำกกำรรบั

ช ำระหน้ี 

1.1 กรณีกองทุนท่ีบริษัทจดักำรไดบ้นัทึกมลูค่ำตรำสำรหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 
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ในเงินไดสุ้ทธิจำกทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ำกกำรรบัช ำระหน้ี  

16.1.2. เมื่อไดร้บัทรพัยสิ์นมำจำกกำรรบัช ำระหน้ี บริษัทจดักำรจะไม่น ำ

ทรพัยสิ์นดงักล่ำวและเงินไดสุ้ทธิจำกทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ำกกำรรบัช ำระหน้ี มำรวม

ค ำนวณมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม และจะจ ำหน่ำยทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ำก

กำรรบัช ำระหน้ีในโอกำสแรกท่ีสำมำรถกระท ำไดโ้ดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้

ถือหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั เวน้แต่กรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิ

จำกทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ำกกำรรบัช ำระหน้ีตกลงรบัช ำระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นดงักล่ำว

แทนเงิน ทั้งน้ี ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรท่ีสมำคมบริษัทจดักำรลงทุนก ำหนด

โดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  

ในระหว่ำงท่ีบริษัทจดักำรยงัไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ำกกำรรบัช ำระ

หน้ี บริษัทจดักำรอำจจดัหำผลประโยชน์จำกทรพัยสิ์นน้ันได ้และในกรณีท่ีมี

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรทรพัยสิ์น บริษัทจดักำรจะจ่ำยจำกเงินส ำรอง รำยได้

หรือผลประโยชน์ท่ีไดจ้ำกกำรบริหำรทรพัยสิ์นน้ัน  

16.1.3. เมื่อมีเงินไดสุ้ทธิจำกทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ำกกำรรบัช ำระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์น

อื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจดักำรจะเฉล่ียเงินไดสุ้ทธิจำกทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ำกกำรรบั

ช ำระหน้ีคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิน้ันภำยใน 45 วนั

นับตั้งแต่วนัถดัจำกวนัท่ีมีเงินไดสุ้ทธิ และจะแจง้รำยละเอียดเกี่ยวกบักำรเฉล่ีย

เงินคืนไปยงัส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนัท ำกำรนับตั้งแต่

วนัถดัจำกวนัท่ีบริษัทจดักำรไดเ้ฉล่ียเงินคืน เวน้แต่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลำกำรเฉล่ียเงินคืนเป็นอยำ่งอื่น  

16.1.4. เมื่อมีกำรบนัทึกมลูค่ำตรำสำรแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนยแ์ลว้ 

ต่อมำปรำกฎวำ่กองทุนรวมไดร้บัช ำระหน้ีตำมตรำสำรแห่งหน้ีหรือสิทธิ

เรียกรอ้งดงักล่ำวเป็นเงิน บริษทัจดักำรจะปฏบิติัตำมควำมในขอ้ 5.1.3 โดย

อนุโลม  

 

0 

บริษัทจดักำรก ำหนดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกรำยท่ีมช่ืีออยูใ่นทะเบียน ณ วนัท่ีบริษัท

จดักำรบนัทึกมลูค่ำตรำสำรหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 เวน้แต่บริษัทจดักำร

ด ำเนินกำรตำมขอ้ 1.2 ก่อนแลว้ 

1.2. กรณีท่ีมีพฤติกำรณว์ำ่ผูอ้อกตรำสำรหน้ีหรือลูกหน้ีตำมสิทธิเรียกรอ้งจะไม่

สำมำรถช ำระหน้ีได ้หรือเมื่อปรำกฏขอ้เท็จจริงท่ีบริษัทจดักำรพจิำรณำแลว้เห็นว่ำ

ตรำสำรท่ีลงทุนโดยมีนัยส ำคญัต่อมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนน้ันประสบ

ปัญหำขำดสภำพคล่องหรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยไดด้ว้ยรำคำท่ีสมเหตุสมผล 

บริษัทจดักำรอำจก ำหนดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกรำยท่ีมช่ืีออยูใ่นทะเบียน ณ วนัท่ีมี

พฤติกำรณว์ำ่ผูอ้อกตรำสำรหน้ีหรือลูกหน้ีตำมสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สำมำรถช ำระหน้ี

ไดก้็ได ้หรือเมื่อปรำกฏขอ้เท็จจริงท่ีบริษัทจดักำรพจิำรณำแลว้เห็นว่ำตรำสำรท่ี

ลงทุนน้ันประสบปัญหำขำดสภำพคล่องหรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยไดด้ว้ยรำคำท่ี

สมเหตุสมผล 

2. บริษัทจดักำรแจง้ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับ

แต่วนัท่ีบริษัทจดักำรบนัทึกมลูคำ่ตรำสำรหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 โดยระบุ

ประเภท จ ำนวน ช่ือผูอ้อกตรำสำรหน้ีหรือลูกหน้ีตำมสิทธิเรียกรอ้ง เงินส ำรอง (ถำ้

มี) และวนัท่ีบริษัทจดักำรบนัทึกมลูค่ำตรำสำรหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 หรือ

วนัท่ีบริษัทจดักำรทรำบถึงพฤติกำรณว์่ำผูอ้อกตรำสำรหน้ีหรือลกูหน้ีตำมสิทธิ

เรียกรอ้งจะไม่สำมำรถช ำระหน้ีได ้แลว้แต่กรณี 

3. กรณีกองทุนท่ีบริษัทจดักำรไดบ้นัทึกมลูค่ำตรำสำรหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 

บริษัทจดักำรจะตอ้งจดัใหม้ีขอ้มลูตำมขอ้ 2. ไวท่ี้ส ำนักงำนใหญ่ ส ำนักงำนสำขำ

ของบริษัทจดักำร และสถำนท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนท่ีใชใ้นกำรซ้ือขำยหน่วยของกองทุนภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีบริษัท

จดักำรแจง้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เป็นระยะเวลำอยำ่งน้อย 30 วนัดว้ย 

ทั้งน้ี กรณีท่ีมีพฤติกำรณว์่ำผูอ้อกตรำสำรหน้ีหรือลูกหน้ีตำมสิทธิเรียกรอ้งจะไม่
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16.2. กรณีท่ีบริษัทจดักำรไม่ไดบ้นัทึกมลูค่ำตรำสำรแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้ง

ของกองทุนรวมเป็นศูนย ์ 

16.2.1. ก่อนกำรรบัช ำระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นท่ีมิใช่หลกัประกนัในแต่ละครั้ง 

บริษัทจดักำรจะตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหน่วยลงทุนตำมมติพิเศษ 

ในกำรขอควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหน่วยลงทุนตำมวรรคหน่ึง บริษัทจดักำรจะ

ระบุรำยละเอียดเกี่ยวกบัทรพัยสิ์นท่ีกองทุนรวมจะไดจ้ำกกำรรบัช ำระหน้ี มลูค่ำ

ของทรพัยสิ์น ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำย พรอ้มเหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรรบั

ช ำระหน้ี  

16.2.2. เมื่อไดร้บัทรพัยสิ์นมำจำกกำรรบัช ำระหน้ี บริษัทจดักำรจะน ำ

ทรพัยสิ์นดงักล่ำวมำรวมค ำนวณมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมโดยจะ

ก ำหนดรำคำทรพัยสิ์นน้ันเพื่อใชใ้นกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน

รวมตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรท่ีสำมำคมบริษัทจดักำรลงทุนก ำหนดโดยไดร้บั

ควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และจะด ำเนินกำรกบั

ทรพัยสิ์นดงักล่ำวดงัน้ี  

(1) กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมสำมำรถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้

บริษัทจดักำรอำจมีไวซ่ึ้งทรพัยสิ์นดงักล่ำวต่อไปเพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุน

รวมก็ได ้ 

(2) กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมไม่สำมำรถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้

บริษัทจดักำรจะจ ำหน่ำยทรพัยสิ์นดงักล่ำวในโอกำสแรกท่ีสำมำรถกระท ำได้

โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั และในระหว่ำงท่ีบริษัท

จดักำรยงัไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรพัยสิ์นดงักล่ำว บริษัทจดักำรอำจจดัหำ

ผลประโยชน์จำกทรพัยสิ์นดงักล่ำว  

ในกรณีท่ีมีค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรทรพัยสิ์น บริษัทจดักำรจะจ่ำยจำกทรพัยสิ์น

ของกองทุนรวม 

  

สำมำรถช ำระหน้ีได ้บริษัทจดักำรไม่ตอ้งน ำตรำสำรหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งน้ันมำ

รวมค ำนวณมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน และในกรณีท่ีพจิำรณำแลว้มีควำมเช่ือ

โดยสุจริตและสมเหตุสมผลวำ่ตรำสำรท่ีกองทุนลงทุนโดยมีนัยส ำคญัต่อมลูคำ่

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนประสบปัญหำขำดสภำพคล่องหรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยได้

ดว้ยรำคำท่ีสมเหตุสมผล และกำรจ ำหน่ำยจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน

โดยรวม บริษัทจดักำรไม่ตอ้งน ำตรำสำรน้ันมำรวมค ำนวณมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุน ทั้งน้ี โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกผูดู้แลผลประโยชน์ 

 

ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรไม่ไดม้ีกำรก ำหนดผูม้สิีทธิไดร้บัเงินไดสุ้ทธิจำกทรพัยสิ์นอื่น

ท่ีไดจ้ำกกำรรบัช ำระหน้ีตำมขอ้ 1. บริษัทจดักำรจะรบัช ำระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นท่ี

มิใช่หลกัประกนัเพื่อกองทุนไดเ้มื่อด ำเนินกำรดงัน้ี 

(1) ระบุรำยละเอียดเกี่ยวกบักำรรบัช ำระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นไวใ้นขอ้ผูกพนั 

(2) ตอ้งไดร้บัมติพิเศษจำกผูถื้อหน่วยลงทุนก่อนกำรรบัช ำระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่น

ท่ีมิใช่หลกัประกนัในแต่ละครั้ง โดยด ำเนินกำรดงัน้ี 

(2.1) ระบุรำยละเอียดเกี่ยวกบัทรพัยสิ์นท่ีกองทุนจะไดจ้ำกกำรรบัช ำระหน้ีดว้ย

ทรพัยสิ์นอื่น มลูค่ำของทรพัยสิ์น ประมำณกำรคำ่ใชจ้ำ่ย เช่น ค่ำใชจ้่ำยในกำร

ไดม้ำซึ่งทรพัยสิ์น ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบริหำรทรพัยสิ์น และค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจ ำหน่ำย

ทรพัยสิ์น เป็นตน้ 

(2.2) ระบุเหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรรบัช ำระหน้ี 

(2.3) จดัใหม้ีหรือจดัท ำเอกสำรหลกัฐำนอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงดงัน้ี 

(2.3.1) เอกสำรหลกัฐำนซ่ึงแสดงใหเ้ห็นไดว้่ำมีกำรผิดนัดช ำระหน้ีเกิดขึ้ น 

(2.3.2) บทวิเครำะหแ์ละเหตุผลประกอบบทวิเครำะหท่ี์บริษัทจดักำรจดัท ำซ่ึง

แสดงถึงพฤติกำรณว์่ำผูอ้อกตรำสำรหน้ีหรือลูกหน้ีตำมสิทธิเรียกรอ้งจะไมส่ำมำรถ

ช ำระหน้ีได ้หรือขอ้เท็จจริงท่ีบริษัทจดักำรพจิำรณำแลว้เห็นวำ่ตรำสำรท่ีลงทุนน้ัน

ขำดสภำพคล่องหรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยไดด้ว้ยรำคำท่ีสมเหตุสมผล 
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16.3 ในกรณีท่ีมีพฤติกำรณว์ำ่ผูอ้อกตรำสำรแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตำมสิทธิ

เรียกรอ้งจะไม่สำมำรถช ำระหน้ีได ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนทุกรำยท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีมีพฤติกำรณว์่ำผู ้

ออกตรำสำรหน้ีหรือลูกหน้ีตำมสิทธิเรียกรอ้งจะไมส่ำมำรถช ำระหน้ีได ้เป็นผูม้ี

สิทธิในเงินไดสุ้ทธิจำกทรพัยสิ์นอื่นท่ีไดจ้ำกกำรรบัช ำระหน้ีก็ได ้ทั้งน้ี ในกำร

ด ำเนินกำรดงักล่ำว บริษัทไม่ตอ้งน ำตรำสำรแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งน้ันมำ

รวมค ำนวณมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  

16.4. วิธีกำรช ำระคำ่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ย

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่แทนเงิน  

กรณีบริษัทจดักำรไม่สำมำรถช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช ำระ

ค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทน บริษัทจดักำร

จะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้ ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื่นแทนเงินได ้ 

 

เง่ือนไขเพิ่มเติม :  

ในกำรเฉล่ียเงินคืนแต่ละครั้งตำมขอ้ 16.1.3 หำกบริษัทจดักำรมีเหตุผลแสดง

ใหเ้ห็นว่ำ เงินไดสุ้ทธิจำกทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ำกกำรรบัช ำระหน้ีไม่คุม้กบัภำระ

ค่ำใชจ้่ำยในกำรเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดักำรอำจน ำเงินได้

สุทธิดงักล่ำวไปรวมจำ่ยในโอกำสแรกท่ีกำรเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน

จะคุม้กบัภำระค่ำใชจ้ำ่ยก็ได ้ทั้งน้ี หำกไดม้ีกำรจ ำหน่ำยทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ำกกำร

รบัช ำระหน้ีจนครบถว้นแลว้ และปรำกฏวำ่เงินไดสุ้ทธิน้ันไม่คุม้กบัภำระ

ค่ำใชจ้่ำยในกำรเฉล่ียเงินคืน บริษัทจดักำรอำจน ำเงินไดสุ้ทธิดงักล่ำวมำรวม

ค ำนวณเป็นมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมก็ได ้ 

กำรช ำระเงินหรือทรพัยสิ์นอื่นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดักำรกองทุนรวม

 

ส่วนท่ี 2 กำรด ำเนินกำรเมื่อบริษัทจดักำรไดร้บัทรพัยสิ์นมำจำกกำรรบัช ำระหน้ี

ดว้ยทรพัยสิ์นอื่นเพื่อกองทุน 

1. บริษัทจดักำรแจง้ขอ้มลูต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนัท ำ

กำรนับแต่วนัท่ีไดร้บัทรพัยสิ์นมำ โดยระบุประเภท จ ำนวน และช่ือผูอ้อกตรำสำร

หน้ีหรือลูกหน้ีตำมสิทธิเรียกรอ้ง วนัท่ีบริษัทจดักำรไดร้บัทรพัยสิ์นมำจำกกำรรบั

ช ำระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่น พรอ้มทั้งรำยละเอียดเกี่ยวกบัทรพัยสิ์นท่ีไดร้บัโดยมี

สำระส ำคญัอยำ่งน้อยเกี่ยวกบัทรพัยสิ์นดงักล่ำว มลูคำ่ทรพัยสิ์น ค่ำใชจ้่ำยในกำร

รบัช ำระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่น 

2. บริษัทจดักำรจะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีบริษัทจดักำรได้

แจง้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมขอ้ 1. เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 วนั 

โดยจดัใหม้ีรำยละเอียดตำมขอ้ 1. ไวท่ี้ส ำนักงำนใหญ่และส ำนักงำนสำขำของ 

บริษัทจดักำร ตลอดจนสถำนท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนท่ีใชใ้นกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุนของกองทุน 

3. ก ำหนดรำคำทรพัยสิ์นท่ีกองทุนไดร้บัมำจำกกำรรบัช ำระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่น 

เพื่อใชใ้นกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรท่ี

สมำคมก ำหนดโดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

4. ค ำนวณมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนท่ีมีกำรรบัช ำระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่น 

4.1 กรณีท่ีบริษัทจดักำรไดด้ ำเนินกำรตำมขอ้ 1. ของส่วนท่ี 1 บริษัทจดักำรตอ้ง

ไม่น ำทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ำกกำรรบัช ำระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นและเงินไดสุ้ทธิจำก

ทรพัยสิ์นอื่นท่ีไดจ้ำกกำรรบัช ำระหน้ีมำรวมค ำนวณมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุน 

4.2 กรณีอื่นนอกเหนือจำกขอ้ 4.1 บริษัทจดักำรตอ้งน ำทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ำกกำรรบั

ช ำระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นมำรวมค ำนวณมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

5. ด ำเนินกำรกบัทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ำกกำรรบัช ำระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่น 
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จะช ำระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรำกฏช่ือตำมทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ 

เวลำท่ีก ำหนด เท่ำน้ัน 

5.1 กรณีท่ีบริษัทจดักำรไดด้ ำเนินกำรตำมขอ้ 1. ของส่วนท่ี 1 ใหบ้ริษัทจดักำร

จ ำหน่ำยทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ำกกำรรบัช ำระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นในโอกำสแรกท่ีสำมำรถ

กระท ำไดโ้ดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั (เวน้แต่ในกรณีท่ีผู ้

ถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิจำกทรพัยสิ์นอื่นท่ีไดจ้ำกกำรรบัช ำระหน้ีตก

ลงรบัช ำระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นดงักล่ำวแทนเงิน ทั้งน้ี ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั

และตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรท่ีสมำคมก ำหนดโดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำก

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.) 

5.2 กรณีอื่นนอกเหนือจำกขอ้ 5.1 ใหบ้ริษัทจดักำรด ำเนินกำรกบัทรพัยสิ์นท่ีได้

จำกกำรรบัช ำระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นดงักล่ำวตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี 

5.2.1 กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีกองทุนสำมำรถลงทุนได ้บริษัทจดักำรอำจมีไว ้

ซ่ึงทรพัยสิ์นดงักล่ำวต่อไปเพือ่เป็นทรพัยสิ์นของกองทุนก็ได ้

5.2.2 กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีกองทุนไม่สำมำรถลงทุนได ้บริษัทจดักำรตอ้ง

จ ำหน่ำยทรพัยสิ์นดงักล่ำวในโอกำสแรกท่ีสำมำรถกระท ำไดโ้ดยค ำนึงถึงประโยชน์

ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั 

5.3 ในระหวำ่งท่ีบริษัทจดักำรยงัไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรพัยสิ์นดงักล่ำว บริษัท

จดักำรอำจจดัหำผลประโยชน์จำกทรพัยสิ์นดงักล่ำวก็ได ้

5.4 ในกรณีท่ีมีค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรทรพัยสิ์นใหบ้ริษัทจดักำรจ่ำยจำกทรพัยสิ์น

ของกองทุน เวน้แต่กรณีกองทุนเปิดท่ีบริษัทจดักำรบนัทึกมลูคำ่ตรำสำรหน้ีหรือ

สิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 ใหบ้ริษัทจดักำรจำ่ยจำกเงินส ำรอง รำยได ้หรือผลประโยชน์ท่ี

ไดจ้ำกกำรบริหำรทรพัยสิ์นน้ัน 

6. คืนเงินแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภำยใน 45 วนันับแต่วนัท่ีมีเงินไดสุ้ทธิจำกทรพัยสิ์น

ท่ีไดจ้ำกกำรรบัช ำระหน้ี 

6.1 เฉล่ียเงินไดสุ้ทธิจำกทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ำกกำรรบัช ำระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นคนืใน

แต่ละครั้งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตำมขอ้ 1. ของส่วนท่ี 1 แลว้แต่กรณี ภำยใน 45 

วนันับแต่วนัท่ีมีเงินไดสุ้ทธิจำกทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ำกกำรรบัช ำระหน้ี 
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6.2 แจง้รำยละเอียดเกี่ยวกบักำรเฉล่ียเงินคืนไปยงัส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

ภำยใน 15 วนัท ำกำรนับแต่วนัท่ีบริษัทจดักำรไดเ้ฉล่ียเงินคืน 

6.3 หำกบริษัทจดักำรมีเหตุผลแสดงใหเ้ห็นว่ำเงินไดสุ้ทธิจำกทรพัยสิ์นอืน่ท่ีไดจ้ำก

กำรรบัช ำระหน้ีไม่คุม้กบัภำระคำ่ใชจ้่ำยในกำรเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

บริษัทจดักำรอำจน ำเงินไดสุ้ทธิจำกทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ำกกำรรบัช ำระหน้ีดงักล่ำวไป

รวมจำ่ยในโอกำสแรกท่ีกำรเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภำระ

ค่ำใชจ้่ำยก็ได ้

หำกไดม้ีกำรจ ำหน่ำยทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ำกกำรรบัช ำระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นจน

ครบถว้นแลว้และปรำกฏวำ่เงินไดสุ้ทธิจำกทรพัยสิ์นอื่นท่ีไดจ้ำกกำรรบัช ำระหน้ีน้ัน

ไม่คุม้กบัภำระคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเฉล่ียเงินคืน บริษัทจดักำรอำจน ำเงินไดสุ้ทธิจำก

ทรพัยสิ์นอื่นท่ีไดจ้ำกกำรรบัช ำระหน้ีดงักล่ำวมำรวมค ำนวณเป็นมลูค่ำทรพัยสิ์น

สุทธิของกองทุนกไ็ด ้ทั้งน้ี บริษทัจดักำรจะด ำเนินกำรดงักล่ำวไดต่้อเมื่อไดร้ะบุ

รำยละเอียดไวใ้นขอ้ผูกพนัแลว้ 

6.4 ส ำหรบักองทุนเปิดท่ีบริษัทจดักำรไดบ้นัทึกมลูคำ่ตรำสำรหน้ีหรือสิทธิ

เรียกรอ้งเป็น 0 หำกต่อมำปรำกฏว่ำบริษัทจดักำรไดร้บัช ำระหน้ีตำมตรำสำรหน้ี

หรือสิทธิเรียกรอ้งดงักล่ำวเป็นเงิน ใหบ้ริษัทจดักำรปฏบิติัตำมขอ้ 6.1 – 6.3 โดย

อนุโลม 

 

กำรช ำระเงินหรือทรพัยสิ์นอื่นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดักำรจะช ำระใหแ้ก่ผู ้

ถือหน่วยลงทุนท่ีปรำกฏช่ือตำมทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ เวลำท่ีก ำหนดเท่ำน้ัน 

22. กำรเลิกกองทุนรวม 22.1. เง่ือนไขในกำรเลิกกองทุน :  

(1) หำกปรำกฏว่ำกองทุนเปิดใดมีมลูค่ำหน่วยลงทุนหรือมีผูถื้อหน่วยลงทุน 

เป็นจ ำนวนดงัน้ี 

... 

22.1. เง่ือนไขในกำรเลิกกองทุน :  

(1) หำกปรำกฏว่ำกองทุนมีมลูค่ำหน่วยลงทุน หรือมีผูถื้อหน่วยลงทุน หรือมีกำร

ขำยคืนหน่วยลงทุน เป็นจ ำนวนดงัน้ี 

... 



ตารางเปรียบเทียบการแกไ้ขโครงการกองทุนเปิดเค หุน้กู ้
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22.2. กำรด ำเนินกำรของบริษทัจดักำร เมื่อเลิกกองทุนรวม 

…  

(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนทรำบโดยทำง

ไปรษณียล์งทะเบียน 

… 

22.2. กำรด ำเนินกำรของบริษทัจดักำร เมื่อเลิกกองทุนรวม 

…  

(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนทรำบโดยช่องทำง

ใดๆ ท่ีมีหลกัฐำนวำ่สำมำรถติดต่อผูถื้อหน่วยลงทุนได ้

… 

 


