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รายละเอียดโครงการจดัการ 

ค าจ  ากดัความ /  

ค านิยาม 

... เป็นไปตามประกาศ 

2. จ  านวนเงินทุนของ

โครงการจดัการกองทุน

รวม มูลค่าทีต่ราไว ้

จ  านวน ประเภท ราคา

ของหน่วยลงทุนท่ีเสนอ

ขาย 

2.6. มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครั้งแรก :  

ช่ือยอ่ รายละเอียด 

1. K-GA-A(A) มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครั้งแรก 500.00 บาท 

2. K-GA-A(D) มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครั้งแรก 500.00 บาท 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

2.7. มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครั้งถดัไป :  

ช่ือยอ่ รายละเอียด 

1. K-GA-A(A) มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครั้งถดัไป 500.00 บาท 

2. K-GA-A(D) มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครั้งถดัไป 500.00 บาท 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ตดัออก 

2.10. มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ :  

ช่ือยอ่ รายละเอียด 

1. K-GA-A(A) มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ 50.00 บาท 

2. K-GA-A(D) มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ 50.00 บาท 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ตดัออก 
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2.11. จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ :  

ช่ือยอ่ รายละเอียด 

1. K-GA-A(A) จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ ไม่ก าหนด 

2. K-GA-A(D) จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ ไม่ก าหนด 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

3. วตัถปุระสงคข์อง

โครงการจดัการกองทุน

รวม ชนิดกองทุนรวม 

ประเภทกองทุนรวม 

นโยบายการลงทุน 

ลกัษณะพิเศษ การ

ลงทุนในตา่งประเทศ 

การลงทุนในสญัญาซ้ือ

ขายล่วงหนา้ ประเภท

และอตัราสว่นการลงทุน

ในหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยส์ินอ่ืน หรือการหา

ดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะ

ลงทุน 

3.9. ดชันีช้ีวดั/อา้งอิง (Benchmark): 

… 

3.9. ดชันีช้ีวดั/อา้งอิง (Benchmark): 

ตดัออก 

3.11. รายละเอียดเกี่ยวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพิเศษ: 

... 

อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยส์ิน (product limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น  

(% ของ NAV) 

1 ทรพัยสิ์นดงัน้ี 

1.1 B/E หรือ P/N ท่ีมีเง่ือนไขหา้มเปล่ียนมือแต่กองทุน

รวมไดด้ าเนินการใหม้ีการรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตรา

สารไดต้ามวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขให้

กองทุนรวมสามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได ้

1.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลา

การฝากเกิน 12 เดือน  

1.3 total SIP ตามขอ้ 4 ของส่วนน้ี แต่ไม่รวมถึงตราสาร

หน้ีท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

1.3.1 มีลกัษณะตามท่ีระบุในส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการ

รวมกนัไม่เกิน 

25% 

  

3.11. รายละเอียดเกี่ยวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพิเศษ: 

... 

อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยส์ิน (product limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น  

(% ของ NAV) 

1 ทรพัยสิ์นดงัน้ี 

1.1 B/E หรือ P/N ท่ีมีเง่ือนไขหา้มเปล่ียนมือแต่กองทุน

รวมไดด้ าเนินการใหม้ีการรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตรา

สารไดต้ามวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขให้

กองทุนรวมสามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได ้

1.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลา

การฝากเกิน 12 เดือน  

1.3 total SIP ตามขอ้ 4 ของส่วนน้ี แต่ไม่รวมถึงตราสาร

หน้ีท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

1.3.1 มีลกัษณะตามท่ีระบุในส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการ

รวมกนัไม่เกิน 

25% 
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ลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคูส่ญัญา (single 

entity limit) ของประกาศการลงทุน 

1.3.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัต า่กวา่ investment 

grade หรือไม่มี credit rating 

2 reverse repo ในประเทศ  ไม่เกิน 20% 

3 securities lending ในประเทศ ไม่เกิน 20% 

4 total SIP ซ่ึงไดแ้ก่  

4.1 ทรพัยสิ์นตามท่ีระบุในส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุน

ท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity 

limit) ของประกาศการลงทุน 

4.2 ตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารและ/

หรือผูอ้อกตราสารต า่กวา่ท่ีสามารถลงทุนได ้(non-

investment grade/unrated) 

รวมกนัไม่เกิน 

15% 

  

5 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่เกิน 20% 
 

ลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคูส่ญัญา (single 

entity limit) ของประกาศการลงทุน 

1.3.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัต า่กวา่ investment 

grade หรือไม่มี credit rating 

2 reverse repo ในประเทศ  ไม่เกิน 20% 

3 securities lending ในประเทศ ไม่เกิน 20% 

4 total SIP ซ่ึงไดแ้ก่  

4.1 ทรพัยสิ์นตามขอ้ 8 ท่ีระบุในส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการ

ลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคูส่ญัญา (single 

entity limit) ของประกาศการลงทุน 

4.2 ตราสารหน้ีท่ีมี credit rating อยูใ่นระดบัต า่กวา่ 

investment grade หรือไม่มี credit rating 

รวมกนัไม่เกิน 

15% 

  

5 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่เกิน 20% 
 

7. การรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุน 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรบัซื้ อคืน :  

บริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจะท าการรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเร่ิมท าการของบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อ

คืนหน่วยลงทุนถึงเวลา 14.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย รวมทั้งอาจท าการรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนผ่านโทรสาร เอทีเอม็ ระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท ์อินเทอรเ์น็ต และ

ส่ืออิเล็กทรอนิกสอ์ืน่ใด  

ส าหรบัการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดร้บัหลงัเวลา 14.30 น. ของวนัท า

การซ้ือขายใด บริษัทจดัการจะท ารายการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุนน้ันในวนัท าการซ้ือขายถดัไป  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงระยะเวลาในการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุน ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบถึงการเปล่ียนแปลง

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรบัซื้ อคืน :  

บริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจะท าการรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนทุกวนัท าการซ้ือขาย ตามเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลู

ส าคญั  

 

โดยวนัท าการซ้ือขายในท่ีน้ี หมายถึง วนัท าการปกติของบริษัทจดัการ และไม่เป็น

วนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกิจจดัการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในท านอง

เดียวกนักบัธุรกจิจดัการกองทุน และผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้งในต่างประเทศ ซ่ึงจะ

ส่งผลกระทบต่อการช าระราคา ซ่ึงวนัหยุดท าการดงักล่าวหมายรวมถึง วนัหยุดท าการ

ของกองทุนหลกั และ/หรือวนัหยุดท าการของประเทศและ/หรือตลาดหลกัทรพัยท่ี์

กองทุนหลกัลงทุนและ/หรือจดทะเบียนซ้ือขาย และ/หรือวนัหยุดท าการของตวัแทน

รบัค าสัง่ซ้ือขาย และ/หรือวนัหยุดท าการของธนาคารต่างประเทศหรือประเทศท่ี
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ล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัโดยจะติดประกาศท่ีส านักงานของบริษทัจดัการและ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนและท่ีเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ 
เกี่ยวขอ้งกบัการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และ/หรือวนัหยุดท าการอื่นใดท่ีจะ

ประกาศเพิ่มเติม 

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงระยะเวลาในการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุน ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบถึงการเปล่ียนแปลง

ล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 
10. การเล่ือน

ก าหนดการช าระเงินค่า

ขายคืนหน่วยลงทุนคืน

แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะเล่ือนก าหนดช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่

ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไวแ้ลว้ไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีท่ี

เขา้เหตุดงัต่อไปน้ี โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของ

กองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล หรือ  

(ข) มีเหตุท่ีท าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไว้

ตามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ  

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัท

จดัการพบวา่ ราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้

รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

… 

 

บริษัทจดัการจะเล่ือนก าหนดช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่

ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไวแ้ลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

1) บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีท่ีเขา้

เหตุใดเหตุหน่ึงดงัน้ี โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของ

กองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

(ข) มีเหตุท่ีท าใหก้องทุนไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้าม

ก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ  

2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัท

จดัการพบวา่ราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้ง โดยมีมลูค่าตั้งแต่ 1 

สตางคข์ึ้ นไป และคิดเป็นอตัราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหรือราคาท่ีถูกตอ้ง และ

ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงาน

การชดเชยราคา  

... 

11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือ

คืนไม่สบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนตามสัง่ 

... 

2. บริษัทจดัการมีวตัถุประสงคท่ี์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศ

ไทย และมีวตัถุประสงคท่ี์จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์

ของประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา 

หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคล

ดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ นและด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา 

... 

2. บริษัทจดัการมีวตัถุประสงคท่ี์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศ

ไทย และมีวตัถุประสงคท่ี์จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์

ของประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา 

หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคล

ดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ นและด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา  

... 
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บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิในการท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บั

บุคคลดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

... 

15. ค่าธรรมเนียมและ

ค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจาก

กองทุนรวมและผูส้ัง่ซ้ือ

หรือผูถื้อหน่วยลงทุน 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี 

... 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

... 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี 

... 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

... 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร บริษัทจดัการอาจพิจารณาลดหยอ่นหรือยกเวน้

ค่าธรรมเนียมการขายหรือคา่ธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหรือค่าธรรมเนียมการ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหรือผูส้ัง่ขายคืนหรือผูส้ัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

ตามประเภทของผูล้งทุน ตามชนิดหน่วยลงทุน ตามมลูค่าการซ้ือหน่วยลงทุน ตาม

ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน หรือการสัง่ซ้ือหรือสัง่ขายคืนหรือสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการอาจก าหนดขึ้ นในอนาคต หรือลดหยอ่นหรือ

ยกเวน้ค่าธรรมเนียมใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อไปซ้ือ

หน่วยลงทุนของกองทุนอื่นซ่ึงจดัตั้งและจดัการโดยบริษัทจดัการ หรือสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนอื่นท่ีจดัตั้งและจดัการโดยบริษัทจดัการเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน

น้ี ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะประกาศหลกัเกณฑใ์หท้ราบผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ 

… 

15.6. หมายเหตุ :  

... 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร บริษัทจดัการอาจพิจารณาลดหยอ่น หรือยกเวน้

ค่าธรรมเนียมการขายหรือการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหรือผูส้ัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุนตามมลูค่าการซ้ือหน่วยลงทุน ตามประเภท ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน 

หรือการสัง่ซ้ือ หรือสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการอาจก าหนดขึ้ นใน

อนาคต หรือลดหยอ่น หรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีขายคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนเพื่อไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นซ่ึงจดัการโดยบริษัทจดัการ 

หรือสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นท่ีจดัการโดยบริษัทจดัการเพื่อซ้ือหน่วย

15.6. หมายเหตุ :  

… 
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ลงทุนของกองทุนน้ี ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะประกาศหลกัเกณฑใ์หท้ราบโดยทัว่กนั โดยจะ

ปิดประกาศไวท่ี้ส านักงานของบริษัทจดัการ และบริษัทจดัการจะแจง้ใหต้วัแทนทราบ

เพื่อใหต้วัแทนแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบต่อไป 

16. วิธีการค านวณ 

ก าหนดเวลาในการ

ค านวณและการ

ประกาศมูลค่าทรพัยส์ิน

สุทธิ มูลคา่หน่วยลงทุน 

และราคาหน่วยลงทุน 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

ด าเนินการในกรณีที่

มูลค่าหน่วยลงทุนไม่

ถกูตอ้ง 

16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  

...  

ทั้งน้ี มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีค านวณจะตอ้งมีมลูค่าไม่ต า่กว่า

ศูนย ์การปันส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายใหเ้ป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

 

2. บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคา

ขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลา

ดงัต่อไปน้ี  

(2.1 ) ค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและมลูค่าหน่วยลงทุนทุกส้ินวนัท าการภายใน 2 

วนัท าการ  

เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนหลกัไม่ไดป้ระกาศ และหรือน าส่งขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนของ

กองทุนหลกัใหก้บับริษัทจดัการ และหรือกองทุนหลกัมีวนัหยุดท าการตรงกบัวนัท าการ

ของบริษัทจดัการ และหรือมวีนัหยุดท าการต่อเน่ืองกนัจนเป็นเหตุใหบ้ริษัทจดัการไม่

สามารถค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิและมลูค่าหน่วยลงทุนทุกส้ินวนัท าการภายใน 2 

วนัท าการได ้บริษัทจดัการจะค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิและมลูค่าหน่วยลงทุนโดยไม่

ชกัชา้ ทั้งน้ี ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัมลูค่าหน่วยลงทุนของ

กองทุนหลกั  

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนทุกส้ินวนัท าการซ้ือ

ขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วนัท าการ ทั้งน้ี ใหใ้ชม้ลูค่าหน่วยลงทุนของส้ินวนัท าการซ้ือ

ขายหน่วยลงทุนน้ันเป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาดงักล่าว  

เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนหลกัไม่ไดป้ระกาศ และหรือน าส่งขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนของ

กองทุนหลกัใหก้บับริษัทจดัการ และหรือกองทุนหลกัมีวนัหยุดท าการตรงกบัวนัท าการ

ของบริษัทจดัการ และหรือมวีนัหยุดท าการต่อเน่ืองกนัจนเป็นเหตุใหบ้ริษัทจดัการไม่

สามารถค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนทุกส้ินวนัท าการ

16.2. เง่ือนไขพิเศษ : 

...  

ทั้งน้ี มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีค านวณจะตอ้งมีมลูค่าไม่ต า่กว่า

ศูนย ์การปันส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายใหเ้ป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

 

การค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิแยกตามชนิดหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถ

ศึกษารายละเอียดไดท่ี้ www.kasikornasset.com 

 

2. บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคา

ขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี  

(2.1) ค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและมลูคา่หน่วยลงทุนของทุกส้ินวนัท าการภายใน 

2 วนัท าการถดัไป 

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของทุกส้ินวนัท า

การซ้ือขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วนัท าการถดัไป ทั้งน้ี ใหใ้ชม้ลูค่าหน่วยลงทุนของส้ิน

วนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนน้ันเป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาดงักล่าว  

(2.3) ประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิและมลูค่าหน่วยลงทุนของวนัดงัต่อไปน้ี 

(ก) วนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายใน 3 วนัท าการถดัไป  

(ข) วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยใหป้ระกาศภายใน 

3 วนัท าการถดัไป 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของวนัท าการซ้ือ

ขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายใน 3 วนัท าการถดัไป  

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ไดร้บัขอ้มลูมลูคา่หน่วยลงทุนของกองทุนหลกั

ไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุใหบ้ริษทัจดัการไม่สามารถค านวณและประกาศมลูคา่

ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 
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ซ้ือขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วนัท าการได ้บริษัทจดัการจะค านวณราคาขายหน่วย

ลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชกัชา้ ทั้งน้ี ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ี

บริษัทจดัการไดร้บัมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั  

(2.3) ประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุนของวนัดงัต่อไปน้ี  

(ก) วนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายใน 3 วนัท าการถดัไป  

(ข) วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยใหป้ระกาศภายใน 

3 วนัท าการถดัไป  

เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนหลกัไม่ไดป้ระกาศ และหรือน าส่งขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนของ

กองทุนหลกัใหก้บับริษัทจดัการ และหรือกองทุนหลกัมีวนัหยุดท าการตรงกบัวนัท าการ

ของบริษัทจดัการ และหรือมวีนัหยุดท าการต่อเน่ืองกนัจนเป็นเหตุใหบ้ริษัทจดัการไม่

สามารถประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและมลูคา่หน่วยลงทุนภายใน 3 วนัท าการได ้

บริษัทจดัการจะประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิและมลูคา่หน่วยลงทุนโดยไม่ชกัชา้ ทั้งน้ี 

ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและมลูคา่หน่วย

ลงทุน  

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของวนัท าการซ้ือ

ขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายใน 3 วนัท าการถดัไป  

เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนหลกัไม่ไดป้ระกาศ และหรือน าส่งขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนของ

กองทุนหลกัใหก้บับริษัทจดัการ และหรือกองทุนหลกัมีวนัหยุดท าการตรงกบัวนัท าการ

ของบริษัทจดัการ และหรือมวีนัหยุดท าการต่อเน่ืองกนัจนเป็นเหตุใหบ้ริษัทจดัการไม่

สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนภายใน 3 วนัท า

การได ้บริษัทจดัการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน

โดยไม่ชกัชา้ ทั้งน้ี ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการค านวณราคาขายหน่วย

ลงทุนและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

 

3. การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายและราคา

รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจดัการจะ

ด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

ตามขอ้ (2.1) – (2.4) ได ้บริษัทจดัการจะค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วย

ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชกัชา้ ทั้งน้ี ภายใน

วนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัแลว้ 

และประกาศในวนัท าการถดัจากวนัค านวณมลูคา่หน่วยลงทุนดงักล่าว 

 

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิหารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่าย

ไดแ้ลว้ทั้งหมดเมื่อส้ินวนัท าการท่ีค านวณน้ัน  

 

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนท่ีประกาศขา้งตน้ ตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์  

 

ในกรณีท่ีมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย

ลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้ง บริษัทจดัการจะด าเนินการ

ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 

ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ โดยเหตุ

ดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่ไดร้บัขอ้มลูเก่ียวกบัราคาของทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน 

หรือไม่สามารถค านวณหรือประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย

หน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนได ้บริษัทจดัการจะด าเนินการตามท่ี

ประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด  

 

บริษัทจดัการอาจไม่ค านวณและไม่ประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน 

ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

(ก) เมื่อบริษัทจดัการไม่ขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่

ขายคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์าร

จดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวม
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(3.1) ค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

โดยใชว้ธีิการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล  

(3.2) ค านวณมลูค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการ

ปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล ส าหรบัมลูคา่หน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณ ราคา

ขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งท่ี 4 ขึ้ น ส่วนมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้น

การค านวณราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

(3.3) ประกาศมลูคา่หน่วยลงทุนตามท่ีค านวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 

4 ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ท้ิง และประกาศราคาขายและราคารบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนตามท่ีค านวณไดใ้น (3.2)  

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธีิการ

ปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 

ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึ้ นจากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดัการจะ

น าผลประโยชน์น้ันรวมเขา้เป็นทรพัยสิ์นของกองทุนเปิด 

 

4. การค านวณมลูคา่หลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นของกองทุนในต่างประเทศเป็นเงินบาท 

ส าหรบัหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นของกองทุนในต่างประเทศ บริษทัจดัการจะค านวณเป็น

เงินบาท โดยการค านวณมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหรือราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียเงินดอลลาร ์(สรอ./บาท) ระหว่าง

ธนาคาร ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าดว้ยอตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย

ของธนาคารพาณิชย ์ณ ส้ินวนัท าการซ้ือขายน้ันและในกรณีท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย

ไม่ไดป้ระกาศอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าวหรือกรณีท่ีบริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของ

ผูดู้แลผลประโยชน์เห็นวา่อตัราแลกเปล่ียนน้ันไม่มีความเหมาะสม บริษัทจดัการอาจ

พิจารณาใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีประกาศโดยธนาคารพาณิชย ์หรือหน่วยงานอื่นใดแทน

ได ้ 

 

เพื่อผูล้งทุนประเภทสภาบนั และกองทุนส่วนบุคคล โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะในช่วง

ระยะเวลาดงักล่าว 

(ข) เมื่อมีเหตุท่ีบริษัทจดัการตอ้งเลิกกองทุน โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตั้งแต่วนัท่ีปรากฏเหตุ

ดงักล่าว 

 

3. การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย

ลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัท

จดัการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(3.1) ค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

โดยใชว้ธีิการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล  

(3.2) ค านวณมลูค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการ

ปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล ส าหรบัมลูคา่หน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณ ราคา

ขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งท่ี 4 ขึ้ น ส่วนมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้น

การค านวณราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

(3.3) ประกาศมลูคา่หน่วยลงทุนตามท่ีค านวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 

4 ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ท้ิง และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ

ราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามท่ีค านวณไดใ้น (3.2)  

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธีิการ

ปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 

ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึ้ นจากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดัการจะ

น าผลประโยชน์น้ันรวมเขา้เป็นทรพัยสิ์นของกองทุน 

 

4. การค านวณมลูคา่หลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นของกองทุนในต่างประเทศเป็นเงินบาท 

ส าหรบัหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นของกองทุนในต่างประเทศ บริษทัจดัการจะค านวณเป็น

เงินบาท โดยการค านวณมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหรือราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียเงินดอลลาร ์(สรอ./บาท) ระหว่าง
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มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิหารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่าย

ไดแ้ลว้ทั้งหมดเมื่อส้ินวนัท าการท่ีค านวณน้ัน  

 

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนท่ีประกาศขา้งตน้ ตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์  

 

ในกรณีท่ีมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย

ลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกตอ้ง บริษัทจดัการจะ

ด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

ก าหนด  

 

ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีท าใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะขอผ่อนผนั

การไม่ค านวณและประกาศตามก าหนดน้ีต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน

วนัท าการถดัจากวนัท่ีไม่สามารถค านวณและประกาศได ้ 

บริษัทจดัการอาจไม่ค านวณและไม่ประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน 

ราคาขายและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี  

(ก) เมื่อบริษัทจดัการไม่ขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่

ขายหน่วยลงทุน ตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ หรือเป็นวนัหยุดท าการซ้ือขายของกองทุน 

และหรือกองทุนหลกั และหรือตวัแทนขายกองทุนหลกั  

(ข) เมื่อมีเหตุท่ีบริษัทจดัการตอ้งเลิกกองทุน โดยใหไ้ดร้บัการยกเวน้ตั้งแต่วนัท่ีปรากฏ

เหตุดงักล่าว  

เมื่อปรากฏเหตุขา้งตน้ บริษัทจดัการจะประกาศการหยุดค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ณ ท่ีท าการทุกแห่งของ

บริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนท่ีใชใ้นการ

ซ้ือขายหน่วยลงทุน และบริษัทจดัการจะรายงานการหยุดค านวณมลูค่าดงักล่าวพรอ้ม

ธนาคาร ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าดว้ยอตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ีย

ของธนาคารพาณิชย ์ณ ส้ินวนัท าการซ้ือขายน้ันและในกรณีท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย

ไม่ไดป้ระกาศอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าวหรือกรณีท่ีบริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของ

ผูดู้แลผลประโยชน์เห็นวา่อตัราแลกเปล่ียนน้ันไม่มีความเหมาะสม บริษัทจดัการอาจ

พิจารณาใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีประกาศโดยธนาคารพาณิชย ์หรือหน่วยงานอื่นใดแทน

ได ้
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ทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนน้ันใหส้ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้ อคืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่

ซ้ือ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัมาแลว้ หรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ 

ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจหยุดค านวณมลูคา่

ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน

ก็ได ้

รายละเอียดขอ้ผกูพนั 

1. บริษทัจดัการ สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

1.1 สิทธิของบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการมสิีทธิดงัน้ี 

(1) รบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

(ถา้มี) ค่าธรรมเนียมในการจดัการกองทุนและคา่ธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย และหรือ เงิน

ตอบแทนอื่นใด ตลอดจนเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่าย ตามอตัราท่ีก าหนด

ไวใ้นหวัขอ้ "คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน

และกองทุนรวม" 

... 

(5) รบัช าระหน้ีเพื่อกองทุนดว้ยทรพัยสิ์นอื่นแทนการช าระหน้ีดว้ยเงินสดตามตราสาร

แห่งหน้ีตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

(6) ช าระค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงินตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสมาคมก าหนด 

... 

(14) สิทธิอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 

1.2 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ 

... 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

1.1 สิทธิของบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการมสิีทธิดงัน้ี 

(1) รบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

(ถา้มี) ค่าธรรมเนียมในการจดัการกองทุนและคา่ธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย และ/หรือ เงิน

ตอบแทนอื่นใด ตลอดจนเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่าย ตามอตัราท่ีก าหนด

ไวใ้นโครงการ 

... 

(5) รบัช าระหน้ีเพื่อกองทุนดว้ยทรพัยสิ์นอื่นท่ีมใิช่หลกัประกนัแทนการช าระหน้ีดว้ย

เงินสดตามตราสารแห่งหน้ีตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

(6) ช าระค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงินตามท่ี

ก าหนดไวใ้นโครงการ 

... 

(14) เรียกคืนสมุดบญัชีแสดงสิทธิ 

(15) สิทธิอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 

1.2 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ 

... 
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(ง) ด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวธีิการท่ีกฎหมาย ก.ล.ต.

ประกาศ ก าหนด และด าเนินการยืน่ค าขอจดทะเบียนเพิ่มเติมต่อตลาดหลกัทรพัยต์าม

วิธีการท่ีตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศ ก าหนด 

(จ) แจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มลูท่ีไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ ยกเวน้การเพิ่มจ านวนเงินทุน

จดทะเบียนและการแกไ้ขเพิ่มเติมจ านวนและมลูคา่หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมดของกองทุนใหแ้ก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนัท าการ

นับแต่วนัท่ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมน้ัน 

...  

(ช) จดัท าหนังสือช้ีชวนใหม่ทุกรอบปีบญัชีเพื่อแสดงขอ้มลูเก่ียวกบักองทุน ณ วนัส้ินปี

บญัชี และส่งใหแ้ก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วนั นับแต่วนัส้ินปีบญัชี

น้ัน 

(ซ) ประกาศขอ้มลู รายละเอียด การด าเนินการต่างๆ ท่ีเกี่ยวกบักองทุนตามท่ี

กฎหมาย ก.ล.ต. หรือสมาคมก าหนด 

(ฌ) ด าเนินการเลิกกองทุนตามหวัขอ้ “การเลิกโครงการจดัการกองทุนรวม” และ 

“การด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อเลิกโครงการจดัการกองทุนรวม” 

… 

(2) การบริหารกองทุน 

...  

(จ) จดัใหม้ีการรบัและจา่ยค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้า่ย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและ

ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัการของ

กองทุนตามท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือ

หรือผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนรวม" 

(ฉ) เบิกจ่ายเงินของกองทุนส าหรบัค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานของกองทุนภายใตห้วัขอ้ 

"ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม" 

… 

(3) การจดัท าบญัชีและการรายงาน 

... 

(ง) ด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวธีิการท่ีกฎหมาย ก.ล.ต.

ประกาศ ก าหนด 

(จ) แจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มลูท่ีไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ 

... 

(ช) จดัท าหนังสือช้ีชวนตามระยะเวลาท่ีประกาศก าหนด 

(ซ) ประกาศขอ้มลู รายละเอียด การด าเนินการต่างๆ ท่ีเกี่ยวกบักองทุนตามท่ี

กฎหมาย ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด 

(ฌ) ด าเนินการเลิกกองทุนตามหวัขอ้ “การเลิกกองทุนรวม” 

… 

(2) การบริหารกองทุน 

...  

(จ) จดัใหม้ีการรบัและจา่ยค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้า่ย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและ

ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัการของ

กองทุนตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ 

(ฉ) เบิกจ่ายเงินของกองทุนส าหรบัค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานของกองทุนตามท่ีระบุไว้

ในโครงการ 

… 

(3) การจดัท าบญัชีและการรายงาน 

... 

(ง) ค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไว้

ในโครงการ 

(จ) ด าเนินการแกไ้ขราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน และจดัท า

รายงาน กรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

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

 

(4) การขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนและงานทะเบียนหน่วยลงทุน 

... 
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(ง) ค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามท่ี

ระบุไวใ้นหวัขอ้ "วธีิการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่

ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการด าเนินการเมื่อราคาขายหน่วยลงทุนหรือราคารบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนไม่ถูกตอ้ง" 

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

 

(4) การขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนและงานทะเบียนหน่วยลงทุน 

... 

(ง) ด าเนินการจดัสรรจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีจะรบัซื้ อคืนจากผูถื้อหน่วย

ลงทุนตามส่วนตามหวัขอ้ “การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่

ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือ “การไมข่ายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหรือ

ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การช าระคา่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน”  

... 

(ฉ) ด าเนินการชดเชยราคาตามหวัขอ้ "หลกัเกณฑแ์ละวธีิการด าเนินการในกรณีท่ี

ราคาขายหน่วยลงทุนหรือราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

... 

(ซ) เปิดบญัชีกองทุนและออกใบแจง้ผลการจดัสรรในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผู ้

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

... 

(ฎ) ขอความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ในกรณีท่ีจะด าเนินการตามขอ้ “การเล่ือน

ก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือขอ้ “การช าระ

ค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน” 

 

(5) การแต่งตั้งบุคคลอื่น 

... 

(ง) ด าเนินการจดัสรรจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีจะรบัซื้ อคืนจากผูถื้อหน่วย

ลงทุนตามส่วนตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

... 

(ฉ) ด าเนินการชดเชยราคากรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ตามท่ีระบุไวใ้น

โครงการ 

... 

(ซ) เปิดบญัชีกองทุนและด าเนินการใหม้ีการจดัส่งเอกสารแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุน 

... 

(ฎ) ขอความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ในกรณีท่ีจะด าเนินการเล่ือนก าหนดการ

ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

 

(5) การแต่งตั้งบุคคลอื่น 

... 

(ข) แต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนภายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 

และวธีิการท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

... 

(ฉ) แต่งตั้งและถอดถอนท่ีปรึกษา (ถา้มี) ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาของบริษัทจดัการ

โดยความเห็นชอบของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได ้

 

(6) การด าเนินการอื่น ๆ 

... 

(ข) ปฏบิติัการอื่นๆ เพื่อใหบ้รรลุซ่ึงวตัถุประสงคข์องกองทุน และรกัษาไวซ่ึ้ง

ผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตข้อบเขต หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของ

บริษัทจดัการ โดยปฏบิติัใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศส านักงาน
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(ข) แต่งตั้งตวัแทนภายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศ

ก าหนด 

... 

(ฉ) แต่งตั้งและถอดถอนท่ีปรึกษา (ถา้มี) ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาของบริษัทจดัการ

ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นโครงการ 

 

(6) การด าเนินการอื่น ๆ 

... 

(ข) ปฏบิติัการอื่นๆ เพื่อใหบ้รรลุซ่ึงวตัถุประสงคข์องกองทุน และรกัษาไวซ่ึ้ง

ผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตข้อบเขต หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของ

บริษัทจดัการ ทั้งน้ี จะตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต. 

… 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทั้งท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต 

… 

(จ) สิทธิอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนด 

... 

2. ผูด้แูลผลประโยชน ์ 2.2 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ 

(1) หน้าท่ีโดยทัว่ไป 

(ก) ดูแลใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ ตามท่ีระบุไวใ้น

โครงการภายใตห้วัขอ้ "หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ" และขอ้ผูกพนั

ระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนกบับริษัทจดัการโดยเคร่งครดั 

(ข) รบัรองความถูกตอ้งในการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์น มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ และมลูคา่

หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการได้

ค านวณไวแ้ลว้ตามท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "วธีิการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ

และการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและ

ราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน" ของโครงการ 

... 

(ง) รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงั และรายงานการชดเชยราคาตาม

หวัขอ้ "หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีราคาขายหน่วยลงทุนหรือราคารบัซื้ อ

คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง" 

... 

2.2 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ 

(1) หน้าท่ีโดยทัว่ไป 

(ก) ดูแลใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ ตามท่ีระบุไวใ้น

โครงการและขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนกบับริษัทจดัการโดย

เคร่งครดั 

(ข) รบัรองความถูกตอ้งในการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์น มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่า

หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการได้

ค านวณไวแ้ลว้ตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ 

... 

(ง) รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงั และรายงานการชดเชยราคา กรณี

ท่ีมลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

... 

(ญ) ใหค้วามเห็นชอบในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะด าเนินการเล่ือนก าหนดการช าระเงิน

ค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน และการไม่ขาย ไม่รบัซื้ อคืน ไม่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ ตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 
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(ญ) ใหค้วามเห็นชอบในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะด าเนินการตามหวัขอ้ "การเล่ือน

ก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" หรือขอ้ "การช าระ

ค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน" "การไม่ขายหรือไม่

รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การรบัช าระหน้ี

ดว้ยทรพัยสิ์นอื่น" 

... 

(2) หน้าท่ีในการรบัฝาก และเก็บรกัษาทรพัยสิ์น  

(ก) รบัฝาก ดูแล เก็บรกัษา ตลอดจนจดัและบนัทึกทรพัยสิ์นของกองทุนโดยแยก

ทรพัยสิ์นของกองทุนออกจากทรพัยสิ์นของผูดู้แลผลประโยชน์และทรพัยสิ์นของบุคคล

อื่นใดท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ดูแลรกัษาอยูจ่นกว่าจะเลิกกองทุนพรอ้มทั้งดูแลใหก้าร

เบิกจ่ายทรพัยสิ์นของกองทุนเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นโครงการและในหนังสือช้ีชวนของ

กองทุน โดยตอ้งเก็บรกัษาหรือฝากไวอ้ยา่งปลอดภยัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ ท่ีบริษัทศูนย์

รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั และท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย หรือจดัใหม้ี

ผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ หรือศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ (ถา้มี) 

เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนุญาตหรือตกลงเป็นอยา่งอื่น ทั้งน้ี หากมีการเปล่ียนแปลง

สถานท่ีเก็บรกัษาทรพัยสิ์นตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากบริษัทจดัการ 

... 

(จ) ดูแล ทวงถาม ติดตามทรพัยสิ์นหรือรกัษาสิทธิในทรพัยสิ์นของกองทุนเพื่อ

ผลประโยชน์ในการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ การรบัเงินปันผล การรบัดอกเบ้ียและหรือหน่วย

ลงทุนและสิทธิประโยชน์อื่นใดท่ีกองทุนพึงจะไดร้บั รวมทั้งด าเนินการรบัหรือจ่ายเงิน

ตามสิทธิน้ัน ๆ รวมทั้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบในกรณีท่ีมีความจ าเป็นท่ีตอ้งป้องกนั

การเสียสิทธิท่ีมีอยูห่รือเกี่ยวขอ้งกบัหลกัทรพัยน้ั์นๆ 

.. 

(3) ส่งมอบ รบัมอบทรพัยสิ์น 

... 

เง่ือนไขการเปล่ียนผูดู้แลผลประโยชน์ : 

... 

... 

(2) หน้าท่ีในการรบัฝาก และเก็บรกัษาทรพัยสิ์น  

(ก) รบัฝาก ดูแล เก็บรกัษา และบนัทึกทรพัยสิ์นของกองทุน โดยแยกทรพัยสิ์นของ

กองทุนออกจากทรพัยสิ์นของผูดู้แลผลประโยชน์และทรพัยสิ์นของบุคคลอื่นใดท่ีผูดู้แล

ผลประโยชน์ดูแลรกัษาอยูจ่นกวา่จะเลิกกองทุน พรอ้มทั้งดูแลใหก้ารเบิกจา่ยทรพัยสิ์น

ของกองทุนเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นโครงการและในหนังสือช้ีชวนของกองทุน โดยตอ้ง

เก็บรกัษาหรือฝากไวอ้ยา่งปลอดภยัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ ท่ีบริษทัศูนยร์บัฝาก

หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั และท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย หรือจดัใหม้ีผูร้บัฝาก

ทรพัยสิ์นในต่างประเทศ หรือศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ (ถา้มี) เวน้แต่

บริษัทจดัการจะอนุญาตหรือตกลงเป็นอยา่งอื่น และหากมีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีเก็บ

รกัษาทรพัยสิ์นตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัจดัการทราบทนัที 

... 

(จ) ดูแล ทวงถาม ติดตามทรพัยสิ์น หรือรกัษาสิทธิในทรพัยสิ์นของกองทุนเพื่อ

ผลประโยชน์ในการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ การรบัเงินปันผล การรบัดอกเบ้ีย การรบัสิทธิ

ในการจองซ้ือหุน้เพิ่มทุนและ/หรือหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์อื่นใดท่ีกองทุนพึงจะ

ไดร้บั รวมทั้งด าเนินการรบัหรือจ่ายเงินตามสิทธิน้ันๆ รวมทั้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการ

ทราบในกรณีท่ีมีความจ าเป็นท่ีตอ้งป้องกนัการเสียสิทธิท่ีมีอยูห่รือเกี่ยวขอ้งกบั

หลกัทรพัยน้ั์นๆ 

... 

(3) ส่งมอบ รบัมอบทรพัยสิ์น 

... 

(ค) ติดตามดูแลใหผู้ร้บัฝากทรพัยสิ์นหรือศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศรบั

มอบ ส่งมอบทรพัยสิ์นของกองทุนตามค าสัง่บริษัทจดัการ (ถา้มี) 

... 

เง่ือนไขการเปล่ียนผูดู้แลผลประโยชน์ : 

… 
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6. ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ขาดคุณสมบติัขอ้ใดขอ้หน่ึงตามกฎหมาย ก.ล.ต. เร่ือง  

คุณสมบติัของผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน บริษัทจดัการจะด าเนินการใหผู้ดู้แล

ผลประโยชน์จดัการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 15 วนั นับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีบริษัท

จดัการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

โดยบริษัทจดัการแจง้การแกไ้ขดงักล่าวใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

ภายใน 3 วนัท าการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีแกไ้ขเสร็จส้ิน ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์

มิไดท้ าการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาท่ีก าหนดดงักล่าว บริษัทจดัการจะ

ด าเนินการขออนุญาตเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ภายใน 15 วนันับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีครบก าหนดเวลาใหแ้กไ้ข เมื่อไดร้บัอนุญาตจาก

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ บริษัทจดัการจะแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์อื่น

แทนผูดู้แลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั 

... 

เน่ืองจากพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ก าหนดให้

กองทุนรวมตอ้งมีผูดู้แลผลประโยชน์ ดงัน้ัน ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์หมดหน้าท่ีลง

ตามหวัขอ้เง่ือนไขการเปล่ียนผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์น้ันจะตอ้งท าหนา้ท่ี

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอยา่งสมบูรณจ์นกวา่การโอนทรพัยสิ์นและเอกสาร

หลกัฐานทั้งหมดของกองทุนน้ัน ตลอดจนถึงการด าเนินการอื่นใดท่ีจ าเป็นเพื่อใหก้าร

โอนทรพัยสิ์นและเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบรอ้ยใหแ้ก่ผูดู้แลผลประโยชน์ราย

ใหม่จะเสร็จส้ิน และผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถท าหน้าท่ีไดท้นัที หรือปฏบิติั

ตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ ทั้งน้ี ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต. 

... 

6. ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์มีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามกฎหมาย ก.ล.ต. เร่ือง  

คุณสมบติัของผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนในภายหลงั บริษัทจดัการจะด าเนินการให้

ผูดู้แลผลประโยชน์จดัการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 15 วนั นับแต่วนัท่ีบริษัทจดัการทราบ

เหตุดงักล่าว โดยบริษัทจดัการแจง้การแกไ้ขดงักล่าวใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทราบภายใน 3 วนัท าการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีแกไ้ขเสร็จสิ้ น ในกรณีท่ีผูดู้แล

ผลประโยชน์มิไดท้ าการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาท่ีก าหนดดงักล่าว บริษัท

จดัการจะด าเนินการขออนุญาตเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ต่อส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีครบก าหนดเวลาใหแ้กไ้ข 

เมื่อไดร้บัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ บริษัทจดัการจะแต่งตั้ง

ผูดู้แลผลประโยชน์อืน่แทนผูดู้แลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั 

… 

เน่ืองจากพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ก าหนดให้

กองทุนรวมตอ้งมีผูดู้แลผลประโยชน์ ดงัน้ัน ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์หมดหน้าท่ีลง

ตามขอ้ 2 ผูดู้แลผลประโยชน์น้ันจะตอ้งท าหนา้ท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไป

อยา่งสมบรูณจ์นกว่าการโอนทรพัยสิ์นและเอกสารหลกัฐานทั้งหมดของกองทุนน้ัน 

ตลอดจนถึงการด าเนินการอื่นใดท่ีจ าเป็นเพื่อใหก้ารโอนทรพัยสิ์นและเอกสารทั้งหลาย

เป็นไปโดยเรียบรอ้ยใหแ้ก่ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จส้ิน และผูดู้แล

ผลประโยชน์รายใหม่สามารถท าหน้าท่ีไดท้นัที หรือปฏบิติัตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ 

ทั้งน้ี ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต. 

… 

 

6. ผูส้นบัสนุนการขาย

หรือรบัซ้ือคืน 

6.1 สิทธิของตวัแทน 

(1) ไดร้บัค่าธรรมเนียมส าหรบัการท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนตามสญัญาแต่งตั้งตวัแทน 

(2) บอกเลิกสญัญาแต่งตั้งตวัแทนตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา

แต่งตั้งตวัแทน 

 

6.1 สิทธิของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

(1) ไดร้บัค่าธรรมเนียมส าหรบัการท าหนา้ท่ีเป็นผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนตามสญัญาทางธุรกจิเก่ียวกบัการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

ของบริษัทจดัการ 

(2) บอกเลิกสญัญาทางธุรกิจเกีย่วกบัการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
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6.2 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของตวัแทน 

(1) จดัวางเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกบักองทุน ณ ส านักงานใหญ่และสาขาของตวัแทน 

(ถา้มี) รวมทั้งด าเนินการดว้ยความร่วมมือของบริษัทจดัการในการเผยแพร่มลูค่า

หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งขอ้มลูและ

เอกสารอนัจ าเป็นตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 

(2) แจกจ่ายหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญัท่ีผูล้งทุนควรทราบ พรอ้มค าขอเปิด

บญัชีกองทุน หรือค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน รวมทั้งค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน หรือเอกสาร

การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่าย หรือเอกสารอืน่ ๆ ท่ีเกี่ยวกบักองทุน 

และแจกจ่ายหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูโครงการเมื่อมีผูร้อ้งขอ 

... 

บริษัทจดัการอาจแต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการ

แต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนในภายหลงั โดยบริษัทจดัการจะแจง้การแต่งตั้ง

หรือยกเลิกการแต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนใหส้ านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง ในกรณีของการแต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนเพิ่มเติม 

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคนืดงักล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ี

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเห็นชอบเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้นับสนุนการ

ขายหรือรบัซื้ อคืนของกองทุน โดยผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนท่ีไดร้บัการแต่งตั้ง

จะตอ้งปฏบิติังานไดภ้ายใตร้ะบบงานเดียวกนักบัผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนท่ี

ปฏบิติัหน้าท่ีอยูก่่อนแลว้ 

ของบริษัทจดัการกบัผูส้นับสนับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

 

6.2 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

(1) จดัใหม้ีสถานท่ีส าหรบัจดัวางเอกสารเผยแพร่ขอ้มลูต่างๆ ของกองทุน ณ 

ส านักงานใหญ่และสาขา (ถา้มี) รวมทั้งด าเนินการดว้ยความร่วมมือของบริษัทจดัการ

ในการเผยแพร่มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

รวมทั้งขอ้มลูและเอกสารอนัจ าเป็น 

(2) แจกจ่าย เผยแพร่ หนังสือช้ีชวนของกองทุน คู่มือผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชีกองทุน 

ค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ค าขอใชบ้ริการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่าน

ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ค าขอใชบ้ริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์หรือ

เอกสารการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบักองทุนท่ีจ าหน่าย หรือเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบั

กองทุนใหแ้ก่ผูส้นใจจะลงทุนตามท่ีบริษัทจดัการไดจ้ดัเตรียมให ้

… 

บริษัทจดัการอาจแต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือ

ยกเลิกการแต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนในภายหลงั ในกรณีของ

การแต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ผูส้นับสนุนการขาย

หรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเห็นชอบเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้นับสนุนการขายหรือรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บั

การแต่งตั้งจะตอ้งปฏบิติังานไดภ้ายใตร้ะบบงานเดียวกนักบัผูส้นับสนุนการขายหรือรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีปฏบิติัหน้าท่ีอยูก่่อนแลว้ 

13. สิทธิหนา้ที่และ

ความรบัผิดชอบของผู ้

ถือหน่วยลงทุน 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการมีขอ้ผูกพนัท่ีจะตอ้งรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน เมื่อผูถื้อ

หน่วยลงทุนน าหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่บริษัทจดัการตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ

วิธีการท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "วธีิการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน" โดยผูถื้อหน่วยลงทุน

สามารถน าหน่วยลงทุนมาขายคืนไดทุ้กวนัท าการซ้ือขายตามราคารบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนซ่ึงค านวณตามหวัขอ้ “วธีิการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการ

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการมีขอ้ผูกพนัท่ีจะตอ้งรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน เมื่อผูถื้อ

หน่วยลงทุนน าหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่บริษัทจดัการหรือผ่านผูส้นับสนุนการขายหรือ

รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถน าหน่วยลงทุนมาขายคืนไดทุ้กวนัท า

การรบัซื้ อคืนตามราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนซ่ึงค านวณตามท่ีระบุในโครงการ และ

ไดร้บัการรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ยกเวน้กรณีท่ีบริษทัจดัการด าเนินการ
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ประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อ

คืนหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการเมื่อราคาขายหน่วยลงทุนหรือราคา

รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” และไดร้บัการรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 

ยกเวน้ กรณีท่ีบริษัทจดัการด าเนินการตามท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ “การเล่ือนก าหนดการ

ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อ

คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน”  

ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไดร้บัช าระค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์น

อื่นแทนเงินได ้ในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุนได ้ตามท่ีก าหนดไวภ้ายใตห้วัขอ้ “การช าระคา่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดว้ย

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่แทนเงิน” 

เล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือ ไม่ขาย 

ไม่รบัซื้ อคืน ไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่  

ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไดร้บัช าระค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น

อื่นแทนเงินได ้ในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุนไดต้ามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ 

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน 

... 

ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าน าไดต้ามกฎหมาย แต่ทั้งน้ี

นายทะเบียนจะรบัจดทะเบียนการจ าน าใหแ้ก่ผูร้บัจ าน าท่ีเป็นสถาบนัการเงินเท่าน้ัน 

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน 

... 

 

16. วิธีการช าระเงิน

หรือทรพัยส์ินอ่ืนใหแ้ก่ผู ้

ถือหน่วยลงทุน 

การด าเนินการในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งผิดนัดช าระหน้ี 

หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคา

ท่ีสมเหตุสมผล  

ส่วนท่ี 1 การด าเนินการเมื่อมีการผิดนัดช าระหน้ีหรือมีพฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารหน้ี

หรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหน้ีไดห้รือเมื่อปรากฏขอ้เท็จจริงท่ี 

บริษัทจดัการพจิารณาแลว้เห็นวา่ตราสารท่ีลงทุนน้ันประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง

หรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล 

... 

3. บริษัทจดัการจะตอ้งจดัใหม้ีขอ้มลูตาม 2. ไวท่ี้ส านักงานใหญ่ ส านักงานสาขาของ

บริษัทจดัการ และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนท่ีใชใ้น

การซ้ือขายหน่วยของกองทุนภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษทัจดัการแจง้ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นระยะเวลาอยา่งน้อย 30 วนัดว้ย 

... 

การด าเนินการในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งผิดนัดช าระหน้ี 

หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคา

ท่ีสมเหตุสมผล  

ส่วนท่ี 1 การด าเนินการเมื่อมีการผิดนัดช าระหน้ีหรือมีพฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารหน้ี

หรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหน้ีไดห้รือเมื่อปรากฏขอ้เท็จจริงท่ี 

บริษัทจดัการพจิารณาแลว้เห็นวา่ตราสารท่ีลงทุนน้ันประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง

หรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล 

... 

3. กรณีกองทุนท่ีบริษัทจดัการไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 

บริษัทจดัการจะตอ้งจดัใหม้ีขอ้มลูตาม 2. ไวท่ี้ส านักงานใหญ่ ส านักงานสาขาของ

บริษัทจดัการ และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนท่ีใชใ้นการซ้ือขายหน่วยของกองทุนภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการ

แจง้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นระยะเวลาอยา่งน้อย 30 วนัดว้ย 
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... 

22. การเลิกกองทุนรวม 22.1 เง่ือนไขในการเลิกกองทุน :  

(1) หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมลูค่าหน่วยลงทุนหรือมีผูถื้อหน่วยลงทุนเป็น

จ านวนดงัน้ี 

(1.1) จ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวนัท าการใด 

(1.2) มลูค่าหน่วยลงทุนท่ีขายไดแ้ลว้ทั้งหมดโดยค านวณตามมลูค่าท่ีตราไวข้องหน่วย

ลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ลา้นบาทในวนัท าการใดและบริษัทจดัการประสงคจ์ะ

เลิกกองทุนเปิดน้ัน 

... 

22.1 เง่ือนไขในการเลิกกองทุน :  

(1) หากปรากฏว่ากองทุนมีมลูค่าหน่วยลงทุนหรือมีผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนดงัน้ี 

(1.1) จ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวนัท าการใด 

(1.2) มลูค่าหน่วยลงทุนท่ีขายไดแ้ลว้ทั้งหมดโดยค านวณตามมลูค่าท่ีตราไวข้องหน่วย

ลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ลา้นบาทในวนัท าการใดและบริษัทจดัการประสงคจ์ะ

เลิกกองทุน 

... 

22.2. การด าเนินการของบริษทัจดัการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  

เวน้แต่กฎหมาย ก.ล.ต. จะก าหนดเป็นอยา่งอื่น  

บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ีเพื่อเลิกกองทุนเปิดดงักล่าว  

(ก) ยุติการรบัค าสัง่ซ้ือและค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วนัท าการท่ีปรากฏเหตุตาม

ขอ้ 22.1 (1)  

(ข) แจง้ใหผู้ท่ี้เกี่ยวขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท าการท่ีปรากฏเหตุ โดย

วิธีการดงัน้ี  

(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์

ลงทะเบียน  

(2) แจง้เป็นหนังสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์  

(3) แจง้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ค) จ าหน่ายหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุนเปิดดงักล่าวภายใน 5 วนั

ท าการนับแต่วนัท าการท่ีปรากฏเหตุตามขอ้ 22.1 (1) เพื่อรวบรวมเงินเท่าท่ีสามารถ

กระท าไดเ้พื่อช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั  

(ง) ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนเงินท่ีรวบรวมไดต้าม (ค) ใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนภายใน 10 วนัท าการนับแต่วนัท าการท่ีปรากฏเหตุตามขอ้ 22.1 (1) และ

22.2. การด าเนินการของบริษทัจดัการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  

เวน้แต่กฎหมาย ก.ล.ต. จะก าหนดเป็นอยา่งอื่น เมื่อเกิดเหตุตามขอ้ 22.1 (1) บริษัท

จดัการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ีเพื่อเลิกกองทุน  

(ก) ยุติการรบัค าสัง่ซ้ือและค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วนัท าการท่ีเกิดเหตุตามขอ้ 

22.1 (1)  

(ข) แจง้ใหผู้ท่ี้เกี่ยวขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท าการท่ีเกิดเหตุ โดย

วิธีการดงัน้ี  

(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนทราบโดยช่องทางใดๆ ท่ี

มีหลกัฐานว่าสามารถติดต่อผูถื้อหน่วยลงทุนได ้

(2) แจง้เป็นหนังสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์  

(3) แจง้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ค) จ าหน่ายหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่

วนัท าการท่ีเกิดเหตุตามขอ้ 22.1 (1) เพื่อรวบรวมเงินเท่าท่ีสามารถกระท าไดเ้พื่อ

ช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั  

(ง) ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนเงินท่ีรวบรวมไดต้าม (ค) ใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนภายใน 10 วนัท าการนับแต่วนัท าการท่ีเกิดเหตุตามขอ้ 22.1 (1) และ
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เมื่อไดด้ าเนินการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแลว้จะถือวา่เป็นการเลิกกองทุนเปิดน้ัน  

เมื่อไดด้ าเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แลว้ หากมีหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นคงเหลืออยูจ่าก

การด าเนินการตาม (ค) บริษัทจดัการจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการช าระบญัชีของ

กองทุนรวม  

เมื่อจะมีการเลิกกองทุนรวมใดเพราะเหตุอื่นท่ีทราบก าหนดการเลิกกองทุนรวม

ล่วงหน้า ใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมด าเนินการเกี่ยวกบักองทุนรวมน้ันดงัต่อไปน้ี  

(1) แจง้ใหผู้ท่ี้เกี่ยวขอ้งทราบภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัท าการท่ีปรากฏเหตุ โดย

วิธีการดงัน้ี  

(ก) แจง้เป็นหนังสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์  

(ข) แจง้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ค) แจง้ตลาดหลกัทรพัยใ์นกรณีท่ีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ันเป็นหลกัทรพัยจ์ด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ 

(2) ด าเนินการดว้ยวธีิการใด ๆ เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทัว่ไปทราบเร่ือง

ดงักล่าวก่อนวนัเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วนัท าการ เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไว้

บนเว็บไซตข์องบริษัทจดัการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ ์หรือโดยจดัใหม้ีขอ้มลู

เร่ืองดงักล่าวไว ้ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดัการกองทุน

รวมและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) เป็นตน้  

(3) จ าหน่ายทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแส

รายวนั เงินฝากประเภทออมทรพัย ์และตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีมีก าหนดระยะเวลาใชเ้งินคืน

เมื่อทวงถาม ใหเ้สร็จส้ินก่อนวนัเลิกกองทุนรวม 

เมื่อไดด้ าเนินการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแลว้จะถือวา่เป็นการเลิกกองทุน  

เมื่อไดด้ าเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แลว้ หากมีหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นคงเหลืออยูจ่าก

การด าเนินการตาม (ค) บริษัทจดัการจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการช าระบญัชีของ

กองทุนรวม  

 

ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทุนเพราะเหตุอื่นท่ีทราบก าหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัท

จดัการจะด าเนินการเกี่ยวกบักองทุนดงัต่อไปน้ี  

(1) แจง้ใหผู้ท่ี้เกี่ยวขอ้งทราบก่อนวนัเลิกกองทุนไม่น้อยกว่า 5 วนัท าการ โดยวิธีการ

ดงัน้ี  

(ก) แจง้เป็นหนังสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์  

(ข) แจง้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ค) แจง้ตลาดหลกัทรพัยใ์นกรณีท่ีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ันเป็นหลกัทรพัยจ์ด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ 

(2) ด าเนินการดว้ยวธีิการใดๆ เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทัว่ไปทราบเร่ือง

ดงักล่าวก่อนวนัเลิกกองทุนเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 5 วนัท าการ เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้น

เว็บไซตข์องบริษัทจดัการหรือทางหนังสือพิมพ ์หรือโดยจดัใหม้ขีอ้มลูเร่ืองดงักล่าวไว ้ณ 

สถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือ

รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) เป็นตน้  

(3) จ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภท

กระแสรายวนั เงินฝากประเภทออมทรพัย ์และตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีมีก าหนดระยะเวลาใช้

เงินคืนเมื่อทวงถาม ใหเ้สร็จส้ินก่อนวนัเลิกกองทุน 

 


