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รายละเอียดโครงการจดัการ 

1. ช่ือ ประเภท และอายขุอง

โครงการจดัการกองทุนรวม 

1.1. ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีต่างประเทศ 2022J 

1.2. ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) : :  K Foreign Fixed Income 2022J Fund 

1.3. ช่ือยอ่ : KFF22J 

... 

1.6. การก าหนดอายุโครงการ : ก าหนด 

1.7. อายุโครงการ : 1 ปี - เดือน – วนั 

… 

1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :  

ประมาณ 1 ปี โดยไม่ต า่กวา่ 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน นับจากวนัถดัจาก

วนัท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.รบัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม 

เง่ือนไขอื่นๆ : บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะปิดการเสนอขายก่อนครบก าหนด

ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือยุติการเสนอขายและคืนเงินใหก้บัผู ้

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือเลิกกองทุน โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของกองทุนและผูล้งทุน

เป็นส าคญั ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณอ์ยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอยา่งดงัต่อไปน้ี 

1) บริษัทจดัการพิจารณาเห็นวา่ไม่สามารถลงทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

หรือสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลง หรือไม่สามารถหาหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ี

จะลงทุนได ้หรือสถานการณก์ารลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาด

และเศรษฐกจิมีความผนัผวน หรือเกิดเหตุการณไ์ม่ปกติ และผูถื้อหน่วยลงทุนอาจ

ไม่ไดร้บัผลตอบแทนท่ีเหมาะสม หรือท าใหก้ารลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามท่ี

ส านักงานก าหนด 

2) กรณีท่ีมีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนท่ีเสนอขายครั้งแรกก่อนส้ินสุด

ระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก และ/หรือในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดจ้ าหน่ายหน่วย

ลงทุนของกองทุนจนมีอตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนไดเ้สียใน

กิจการท่ีลงทุน (Concentration Limit) ใกลเ้คียงกบัอตัราส่วนหรือมลูค่าท่ี

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด โดยจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัท

จดัการ 

  

1.1. ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ี 2022J 

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

1.3. ช่ือยอ่ : K-FI22J 

... 

1.6. การก าหนดอายุโครงการ : ไม่ก าหนด 

1.7. อายุโครงการ : - 

… 

1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) : - 

เง่ือนไขอื่นๆ : - 
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3) มีการขายคืนกองทุนต่างประเทศเป็นจ านวนมากอยา่งมีนัยส าคญั จนอาจส่งผล

กระทบต่อการลงทุนหรือผลการด าเนินงานของกองทุนต่างประเทศ และบริษัท

จดัการพจิารณาแลว้เห็นวา่ การลงทุนในกองทุนต่างประเทศไม่เหมาะสมอีกต่อไป

หรือคาดการณว์่าหากยงัลงทุนในกองทุนต่างประเทศ อาจจะส่งผลกระทบต่อ

กองทุนและผูถื้อหน่วยลงทุน และบริษัทจดัการไม่สามารถหากองทุนต่างประเทศ

อื่น หรือทรพัยสิ์นอืน่มาแทนเพือ่ใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมได ้

4) จ าหน่ายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกไดต้ า่กวา่ 300 ลา้นบาท 

และบริษัทจดัการพิจารณาเห็นวา่ไม่สามารถลงทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ี

เหมาะสม 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอื่นใดท่ีกระทบต่อการลงทุนของกองทุนท่ีน าเงินลงทุน

ไปลงทุนในต่างประเทศ เช่น การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบต่างๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการ

ลงทุนในประเทศท่ีกองทุนเขา้ไปลงทุน และ/หรือมาตรการเกี่ยวกบัการส ารอง

เงินทุนในประเทศ และ/หรือเหตุการณอ์ื่นใด ซ่ึงอาจมีผลกระทบท าใหก้องทุนไม่

สามารถแปลงค่าเงินลงทุนกลบัมาเป็นสกุลเงินบาทได ้หรือเหตุการณอ์ืน่ใดท่ีท าให้

กองทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเขา้มาในประเทศไดภ้ายในวนัท่ีกองทุนครบก าหนด

อายุโครงการ จึงอาจท าใหก้องทุนมีอายุโครงการมากกวา่ท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ี บริษัท

จดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาน าเงินลงทุนรวมถึงผลประโยชน์ท่ีไดร้บัจากเงิน

ลงทุนของกองทุนดงักล่าวไปลงทุนต่อในทรพัยสิ์นเดิมหรือทรพัยสิ์นในรปูแบบอื่น

ใดท่ีไม่ขดักบัประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อ

หน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทราบโดยพลนั 

2. จ  านวนเงินทุนของโครงการ

จดัการกองทุนรวม มูลคา่ที่

ตราไว ้จ  านวน ประเภท ราคา

ของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย: 

… 

2.8. มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ขายคืน :  

2.9. จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต่าของการสัง่ขายคืน :  

2.10. มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ :  

2.11. จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ : 

… 

2.8. มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ขายคืน : 500 บาท 

2.9. จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต่าของการสัง่ขายคืน :ไม่ก าหนด 

2.10. มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ : 50 บาท 

2.11. จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ : ไม่ก าหนด 

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม 
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บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้มลูค่าขัน้ต า่ในการสัง่ขายคืนหรือมลูค่า

คงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ใหก้บัผูส้ัง่ขายคืนหรือสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามประเภท

ของผูล้งทุน ตามมลูค่าการซ้ือหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน 

ตามช่องทางการซ้ือขาย หรือตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการอาจก าหนดขึ้ นเพื่อ

ประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบผ่าน

ทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการ

จดัการกองทุนรวม ชนิด

กองทุนรวม ประเภทกองทุน

รวม นโยบายการลงทุน 

ลกัษณะพิเศษ การลงทุนใน

ตา่งประเทศ การลงทุนใน

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

ประเภทและอตัราสว่นการ

ลงทุนในหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยส์ินอ่ืน หรือการหาดอก

ผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน : 

3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

กองทุนมีวตัถุประสงคท่ี์จะมุ่งแสวงหาผลตอบแทนท่ีไดร้บัจากดอกเบ้ียจากการ

ลงทุนในตราสารหน้ีต่างประเทศ และหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศท่ีเน้น

ลงทุนในตราสารหน้ีในตลาดเอเชียเป็นส่วนใหญ่  

3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

กองทุนมีวตัถุประสงคท่ี์จะมุ่งแสวงหาผลตอบแทนท่ีไดร้บัจากการลงทุนในตราสาร

หน้ีทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

 

3.3. ประเภทกองทุนตามลกัษณะพิเศษ  : - 3.3. ประเภทกองทุนตามลกัษณะพิเศษ : กองทุนรวมท่ีมีนโยบายเปิดใหม้ีการ

ลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต ้บลจ. เดียวกนั (Cross Investing Fund) 

3.4. ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ : กองทุนรวมท่ี

เน้นลงทุนแบบมีความเส่ียงต่างประเทศ 

3.4. ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ : กองทุนท่ี

ลงทุนแบบมีความเส่ียงทั้งในและต่างประเทศ 

การก าหนดสดัส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่ก าหนดสดัส่วนการลงทุนใน

ต่างประเทศ 

3.8. กลยุทธก์ารบริหารกองทุน (Management Style) : อื่นๆ 

ลงทุนส่วนใหญ่ในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และส่วนท่ีเหลือลงทุนในตรา

สารหน้ี และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนท่ีคาดหวังตาม

ระยะเวลาท่ีก าหนด 

3.8. กลยุทธก์ารบริหารกองทุน (Management Style) : อื่นๆ 

มุ่งหวังใหผ้ลประกอบการเคล่ือนไหวตามดัชนีช้ีวัด และในบางโอกาสอาจสรา้ง

ผลตอบแทนสูงกว่าดชันีช้ีวดั 

3.9. ดชันีช้ีวดั/อา้งอิง (Benchmark) :   

ไม่มี เน่ืองจากกองทุนมีการลงทุนส่วนใหญ่ในกองทุนต่างประเทศท่ีไม่มีตวัช้ีวดั 

และบริหารจดัการลงทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีคาดหวงัตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

จึงไม่จ าเป็นตอ้งเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนกบัตวัช้ีวดั 

3.9. ดชันีช้ีวดั/อา้งอิง (Benchmark) :   

1.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดชันีพนัธบตัรรฐับาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาด

ตราสารหน้ีไทย สดัส่วน (%): 20.00 

2.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดชันีพนัธบตัรรฐับาลอายุ 3 - 7 ปี ของสมาคมตลาด

ตราสารหน้ีไทย สดัส่วน (%): 10.00 
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3.ผลตอบแทนรวมสุทธิของดชันีตราสารหน้ีภาคเอกชน Mark-to-Market ท่ีมี

อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสารอยูใ่นระดบั A- ขึ้ นไป อายุ 1 - 3 ปี ของ

สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย สดัส่วน (%): 40.00 

4.ดชันีตราสารหน้ีภาครฐัระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) 

สดัส่วน (%): 25.00 

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

ค่าเฉล่ียของ Credit Spread ของตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบั BBB 

อายุ 6 เดือน ในช่วงระยะเวลาท่ีค านวณผลตอบแทน ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนั

ความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณ

ผลตอบแทน  

หมายเหตุ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงดชันีช้ีวดัในการเปรียบเทียบตามท่ี

บริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซ่ึงอยูภ่ายใตก้รอบนโยบายการลงทุนท่ีก าหนด 

โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอยา่งชดัเจนถึง

วนัท่ีมีการเปล่ียนดชันีช้ีวดั ค าอธิบายเกี่ยวกบัดชันีช้ีวดั และเหตุผลในการเปล่ียน

ดชันีช้ีวดัดงักล่าวตามวธีิการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ภายในเวลาท่ีผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการ

ตดัสินใจลงทุนได ้

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงดชันีช้ีวดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน และ/หรือ ประกาศ 

ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกบัมาตรฐานการวดัผลการ

ด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปล่ียนแปลงดชันีช้ีวดัในการใช้

เปรียบเทียบในกรณีท่ีผูอ้อกตวัดชันีของดชันีช้ีวดัไม่ไดจ้ดัท าหรือเปิดเผยขอ้มลู/

อตัราดงักล่าวอีกต่อไป บริษัทจดัการจะแจง้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนทราบล่วงหน้าตามวธีิการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ภายในเวลาท่ีผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์

จากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทุนได ้
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3.11. รายละเอียดเกี่ยวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพิเศษ :  

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ตราสารหน้ี รวมทั้ง หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือหาดอกผลโดยวธีิอยา่งใด

อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด รวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ย

ละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน และกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดย

เฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กวา่ท่ีสามารถลงทุนได ้

(Non – Investment Grade) และตราสารหน้ีท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความ

น่าเช่ือถือ (Unrated Securities) ทั้งในและต่างประเทศไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 20 ของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน   

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจลงทุนในสญัญา

ซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของ

ผูจ้ดัการกองทุน 

ทั้งน้ี กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมสีญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured 

Note) ธุรกรรมใหย้มืหลกัทรพัย ์(Securities Lending) ธุรกรรมซ้ือโดยมีสญัญา

ขายคืน (Reverse Repo) ได ้

กรณีท่ีมีการลงทุนในทรพัยสิ์นดงัน้ี รวมกนัจะตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 20 ของมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

(1) ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน 

(2) ตราสาร Basel III 

(3) สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า หรือตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง ท่ีมี

หลกัทรพัยอ์า้งอิงเป็นตราสารตามขอ้ (1)–(2) 

ทั้งน้ี การด ารงอตัราส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามท่ีระบุไวข้า้งตน้จะไม่น ามา

บงัคบัใชใ้นช่วงเวลาดงัต่อไปน้ี 

(ก) ช่วงระหวา่งรอการลงทุน ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 30 วนั นับแต่วนัท่ีจด

ทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม 

3.11. รายละเอียดเกี่ยวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพิเศษ :  

 - กองทุนรวมท่ีมีนโยบายเปิดใหม้ีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต ้บลจ. 

เดียวกนั 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนจะลงทุนโดยตรงในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตราสารหน้ี

ภาครฐั และเอกชน หน่วย CIS สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตราสารท่ีมสีญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์(Securities 

Lending) ธุรกรรมการซ้ือโดยมสีญัญาขายคืน (Reverse Repo) ทั้งในและ

ต่างประเทศ รวมกนัไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

รวมทั้งอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่ง

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

ในต่างประเทศ กองทุนจะป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนไม่น้อยกว่ารอ้ย

ละ 90 ของมลูค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 

กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถ

ลงทุนได ้(Investment Grade) อยา่งไรก็ดี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีไม่ได้

รบัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) หรือไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ

ต า่กว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 20 

ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

ส าหรบัการลงทุนส่วนท่ีเหลือกองทุนอาจลงทุนในตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ตราสาร 

Basel III และ/หรือสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าและ/หรือตราสารท่ีมสีญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าแฝงท่ีมี underlying เป็นตราสารดงักล่าว รวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 20 ของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซ่ึงอยูภ่ายใตก้าร

บริหารจดัการของบริษัทจดัการเดียวกนัไดโ้ดยไม่จ ากดัอตัราส่วน และกองทุนรวม

อื่นน้ันมีการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ท่ีบริษัทจดัการ

เดียวกนัเป็นผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการต่อไปไดอ้ีกไม่เกิน 1 ทอด  
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(ข) ช่วงก่อนครบอายุกองทุน ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 30 วนั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวม

ในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนรวมฟีด

เดอร ์(Feeder fund) หรือสามารถกลบัมาเป็นกองทุนรวมท่ีมีการลงทุนโดยตรงใน

ตราสาร และ/หรือหลกัทรพัยท์ั้งในและต่างประเทศได ้โดยไม่ท าใหร้ะดับความ

เส่ียงของการลงทุน (risk level) เพิ่มขึ้ น ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการ

กองทุนซ่ึงขึ้ นอยูก่บัสถานการณต์ลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วย

ลงทุน โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอยา่ง

น้อย 30 วนั ก่อนด าเนินการเปล่ียนแปลงประเภทกองทุนดงักล่าว โดยประกาศ

ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ  

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :  

ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :  

กองทุนอาจลงทุนในต่างประเทศ โดยไม่ก าหนดสดัส่วนการลงทุน 

7. การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  7.1. ช่องทางการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน :  

- บริษัทจดัการ 

7.2 รายละเอียดช่องทางการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : 

7.3. วิธีการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน :  

- แบบอตัโนมติั 

7.1. ช่องทางการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน :  

- Internet 

- บริษัทจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน 

7.2 รายละเอียดช่องทางการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : 

สามารถดูขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือเวบ็ไซต ์บลจ. 

7.3. วิธีการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน :  

- แบบดุลยพินิจของผูล้งทุน 

7.4. รายละเอียดวิธีการรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

7.4.1 การรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงมีช่ือ

ปรากฏอยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวนัท่ีบริษัทจดัการ

ด าเนินการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะประกาศหรือแจง้วนัรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนอตัโนมติัใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบ ทั้งน้ี บริษัทจดัการถือวา่ผูถื้อ

หน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการก าหนด 

7.4. รายละเอียดวิธีการรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน โดยมีมลูค่าขัน้ต า่ในการสัง่

ขายคืนตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือ

ยกเวน้มลูค่าขัน้ต า่ในการสัง่ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ัง่ขายคืน

หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามระยะเวลาการถือครอง

หน่วยลงทุน ตามช่องทางการซ้ือขาย หรือตามเง่ือนไขอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจ

ก าหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีรองรบับริการต่างๆ ของ
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บริษัทจดัการอาจมีนโยบายรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั โดยจะรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงินท่ีจดัสรรโดยประมาณไม่เกินเงินสดท่ีไดร้บัจากดอกเบ้ีย

รบั และ/หรือก าไรจากเงินลงทุน ของพนัธบตัร หรือหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น

ตามหวัขอ้ 3.13 หลงักนัเงินส ารองส าหรบัคา่ใชจ้า่ยของกองทุน (ถา้มี)  

ในการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดทา้ยบริษัทจดัการจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ี

เหลืออยูท่ั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยจะรบัซื้ อคืนเป็นจ านวนเงินท่ีจดัสรรจาก

เงินสดรบัท่ีไดจ้ากดอกเบ้ีย หรือจากเงินตน้ของพนัธบตัร หรือหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื่นตามหวัขอ้ 3.13 หลงักนัเงินส ารองส าหรบัคา่ใชจ้่ายของกองทุน (ถา้

มี)  

โดยในการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดทา้ยดงักล่าว บริษัทจดัการจะน าเงินค่ารบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัไปซื้ อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค ตราสารรฐั

ระยะสั้น หรือกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีระยะสั้น (กองทุนปลายทาง) ตามท่ีระบุไว้

ในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บั ค านวณโดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุนของกองทุน

ปลายทาง ณ วนัท าการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของกองทุนตน้ทาง  

ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัได ้

เวน้แต่บริษัทจดัการจะเห็นวา่เหมาะสมและจะอนุญาตเป็นกรณีพิเศษส าหรบัผูถื้อ

หน่วยลงทุนทุกราย บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมุดบญัชีแสดงสิทธิ ใน

กรณีท่ีบริษัทจดัการปิดบญัชีกองทุนไม่ว่าดว้ยเหตุใด 

 

7.4.2 การช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะ

ช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้ายคืนภายใน 5 วนัท าการนับตั้งแต่วนัถดั

จากวนัท าการท่ีค านวณราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุนและราคา

หน่วยลงทุน โดยมิใหนั้บรวมวนัหยุดท าการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจการ

จดัการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทุน

รวม บริษัทจดัการจะช าระเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชี

กองทุน และ/หรือวธีิการอื่นใดท่ีบริษัทจดัการยอมรบัเพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้ ้

บริษัทจดัการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงบริษัท

จดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ อยา่งไรก็ตาม 

บริษัทจดัการอาจใหท้ ารายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีมลูค่าขัน้ต า่น้อยกวา่ท่ี

ก าหนดในบางกรณีได ้เพื่อรองรบัรายการส่งเสริมการขายหรือบริการของบริษัท

จดัการ โดยขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

การช าระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะ

ช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้ายคืนภายใน 5 วนัท าการนับตั้งแต่วนัถดั

จากวนัท าการท่ีค านวณราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุนและราคา

หน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะช าระเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นค าขอ

เปิดบญัชีกองทุน และ/หรือวธีิการอื่นใดท่ีบริษัทจดัการยอมรบัเพื่ออ านวยความ

สะดวกใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็นตน้ ทั้งน้ี กรณีท่ีบริษัท

จดัการจดัใหม้ีช่องทางการรบัช าระเงินค่าขายคืนเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ ้

ถือหน่วยทราบล่วงหนา้ในเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ 
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ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็นตน้ ทั้งน้ี กรณีท่ีบริษัทจดัการจดัใหม้ี

ช่องทางการรบัช าระเงินค่าขายคืนเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทราบ

ล่วงหน้าในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

7.5. ระยะเวลาในการรบัซื้ อคืน :  เมื่อส้ินสุดอายุโครงการ 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรบัซื้ อคืน :  

บริษัทจดัการจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนภายในก าหนดอายุโครงการ ซ่ึงบริษัทจดัการ

จะประกาศวนัรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบ 

 

7.5. ระยะเวลาในการรบัซื้ อคืน : ทุกวนัท าการ  

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรบัซื้ อคืน :  

บริษัทจดัการจะแจง้วนัเร่ิมรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบทางเว็บ

ไซดข์องบริษัทจดัการ 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะท าการรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนทุกวนัท าการซ้ือขาย ตามเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวนส่วน

สรุปขอ้มลูส าคญั  

โดยวนัท าการซ้ือขายในท่ีน้ี หมายถึง วนัท าการปกติของบริษัทจดัการ และไม่เป็น

วนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกิจจดัการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในท านอง

เดียวกนักบัธุรกิจจดัการกองทุน และผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้งในต่างประเทศ ซ่ึง

จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา ซ่ึงวนัหยุดท าการดงักล่าวรวมถึง วนัหยุดท าการ

ของกองทุนต่างประเทศ วันหยุดท าการของประเทศ/ตลาดหลักทรัพยท่ี์กองทุน

ลงทุนและ/หรือท่ีกองทุนต่างประเทศจดทะเบียนซ้ือขาย และ/หรือ วนัหยุดท าการ

ของตวัแทนรบัค าสัง่ซ้ือขาย วนัหยุดท าการของธนาคารต่างประเทศหรือประเทศท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และ/หรือวนัหยุดท าการอื่นใดท่ีจะ

ประกาศเพิ่มเติม 

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

การจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุน  

ยกเวน้ในกรณีตามขอ้ “การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่

ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือ “การไมข่ายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหรือ

ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจดัการจะ

จดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืน โดยค านวณจากราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท่ี

บริษัทจดัการไดร้บัการตกลงยนิยอมจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหร้บัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ซ่ึงหากวนัดงักล่าวไม่ตรงกบัวนัท าการ บริษัทจดัการจะถือว่าบริษัทจดัการไดร้บั

การตกลงยนิยอมจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหข้ายคืนหน่วยลงทุนในวนัท าการวนัแรกถดั

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

ตดัออก 
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จากวนัดงักล่าว  

บริษัทจดัการจะค านวณจ านวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืนส าหรบัผูท่ี้ขายคืนหน่วย

ลงทุน โดยหารจ านวนเงินท่ีสัง่ขายคืนทั้งหมดซ่ึงก าหนดไวใ้นหวัขอ้ “เง่ือนไขการ

ลงทุน” ดว้ยราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีค านวณได ้ณ ส้ินวนัท าการขายคืนน้ัน 

ทั้งน้ี จ านวนหน่วยลงทุนท่ีค านวณไดจ้ะเป็นตวัเลขทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตดั

ทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบรูณต่์อเมื่อบริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนได้

ตรวจสอบแลว้ว่าผูส้ัง่ขายคืนมีจ านวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน

เพียงพอกบัจ านวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืน  

บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืนตามการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ี

สมบูรณซ่ึ์งเป็นไปตามเง่ือนไขขา้งตน้เท่าท่ีบริษัทจดัการสามารถรบัซื้ อคืนไดจ้าก

จ านวนเงินสดของกองทุนท่ีมีอยูข่ณะน้ัน  

บริษัทจดัการจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนท่ีรบัซื้ อคืนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน

ในวนัท าการถดัจากวนัท าการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจ านวนน้ัน 

13. เง่ือนไขและขอ้จ  ากดัใน

การจดัสรรและการโอนหน่วย

ลงทุน :  

 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนไดโ้ดยเสรี  

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายืน่ค าขอโอนหน่วยลงทุน

ดว้ยตนเองท่ีนายทะเบียนพรอ้มเอกสารหลกัฐานต่างๆ  

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนาย

ทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บัโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนาย

ทะเบียนจะท าการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอนภายใน 30 วนันับแต่วนั

รบัค าขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้บัโอนมีหนา้ท่ีจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิ

ตามก าหนดเวลาท่ีนายทะเบียนนัดหมาย 

ขอ้จ  ากดัการโอนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการ

ลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่วา่ทอดใดๆ ในกรณีการโอนหน่วยลงทุนส่งผลให้

บริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

1. การโอนใหบิ้ดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถื้อหน่วยลงทุน  

2. การโอนทางมรดกตามกฎหมาย  

3. การโอนตามค าสัง่ศาล  

4. การโอนอนัเน่ืองมาจากการบงัคบัจ าน าหน่วยลงทุน  

5. การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซ่ึงบริษัทจดัการเห็นสมควรอนุมติัใหโ้อนได ้ 

นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากกรณีท่ีระบุ

ขา้งตน้ 

 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการจดัสรร

และการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณีท่ีการจัดสรรและการโอนหน่วย

ลงทุนดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมาย

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเ งินและ Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อ
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ทั้งน้ี ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั FATCA เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ 20 ของโครงการ

จดัการกองทุนรวม เร่ือง "ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษี

ต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั" 

หน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ 

โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

 

15. ค่าธรรมเนียมและ

ค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจาก

กองทุนรวมและผูส้ัง่ซ้ือหรือผู ้

ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีประมาณการไดท่ี้

เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :  

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  

ประมาณการคา่ใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 

2.5145 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม :  

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ต่อปี

ของจ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 

0.2675 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 

0.1070 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน 

… 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีประมาณการไดท่ี้

เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :  

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  

ประมาณการคา่ใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 

2.5145 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม :  

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ต่อปี 

ของมลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมลูค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มลูค่าหน้ีสิน

ทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และ

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารบริหารจดัการของ

บริษัทจดัการเดียวกนั (กองทุนปลายทาง) บริษัทจดัการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการ

จดัการซ ้าซอ้นกบักองทุนปลายทาง โดยจะเป็นไปตามกรณีตวัอยา่ง เช่น กองทุนตน้

ทางมี NAV 1,000 ลา้นบาท โดยไดจ้ดัสรรการลงทุนไปยงักองทุนปลายทางซ่ึงอยู่

ภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจดัการเดียวกนั 100 ลา้นบาท กองทุนตน้ทาง

จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการจาก (1) เงินลงทุน 900 ลา้นบาทในอตัราท่ี

กองทุนตน้ทางก าหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ลา้นบาทในอตัราท่ีกองทุน

ปลายทางก าหนด เป็นตน้ รวมถึงกรณีท่ีกองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจดัการอีกทอดหน่ึง บริษัทจดัการจะไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมดงักล่าวซ า้ซอ้นดว้ยเช่นกนั 
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ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ต่อปีของจ านวน

เงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน 

 

… 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 

0.2675 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมลูค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี 

มลูค่าหน้ีสินทั้งหมดไม่รวมถึงคา่ธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ดงักล่าวไดร้วมค่าธรรมเนียมการรบัฝากทรพัยสิ์น

ในต่างประเทศแลว้ 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 

0.1070 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมลูค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี 

มลูค่าหน้ีสินทั้งหมดไม่รวมถึงคา่ธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 

….. 

15.2.6 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ต่อปี ของมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

… 

(2) ค่าใชจ้า่ยเพื่อการด าเนินงานของกองทุนซ่ึงจะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมี

ค่าใชจ้่ายเกิดขึ้ นตามจ านวนท่ีจา่ยจริง โดยในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของ

กองทุนเฉล่ียเท่ากนัทุกวนัหรือตดัจ่ายครั้งเดียวทั้งจ านวนตามระยะเวลาท่ีจะไดร้บั

ผลประโยชน์จากค่าใชจ้่ายน้ันหรือในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดค่าใชจ้่ายดงักล่าวขึ้ น 

ไดแ้ก่ 

เพิ่ม 
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(น) ค่าใชจ้่ายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชห้รืออา้งอิงดชันีหลกัทรพัย ์เคร่ืองหมายการคา้ 

และ/หรือเคร่ืองหมายบริการของตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือของผูค้ านวณและ

ประกาศดชันี (Index Provider) 

(บ) ค่าใชจ้่ายในการจดัท าโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ค่าส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ ์

การจดัอบรมเผยแพร่ความรู ้ค่าใชจ้า่ยดา้นการตลาด ตลอดจนการสมัมนาแนะน า

กองทุน ทั้งน้ี ค่าใชจ้า่ยดงักล่าวขา้งตน้รวมกนัจะไม่เกินรอ้ยละ 1.07 (รวม

ภาษีมลูค่าเพิ่ม) ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

15.3. ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน : 

… 

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) : มีแบบ

หลายเง่ือนไข  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ค าอธิบายเง่ือนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในอตัราเท่ากบั

ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางหรือค่าธรรมเนียมการ

ขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใดจะสูงกว่า  

ทั้งน้ี บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

ดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนัและปิดประกาศไวท่ี้

ส านักงานของบริษัทจดัการ  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัท

จดัการจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางและ

ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 

 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT): ไม่มี 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

… 

15.3. ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน : 

… 

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) : ไม่มี  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT): มี

แบบหลายเง่ือนไข 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในอตัราเท่ากบั

ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางหรือค่าธรรมเนียมการ

ขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใดจะสูงกวา่ 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมดงักล่าว โดย

บริษัทจดัการจะประกาศใหท้ราบผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัท

จดัการจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางและ

ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 

… 

15.3.7 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี 

ตามท่ีจ่ายจริง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

… 
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15.3.7 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี 

ตามท่ีจ่ายจริง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

… 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรือการรบั

ซ้ือคืนหรือการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหรือผูส้ัง่ขายคืนหรือผูส้ัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือลดหยอ่นหรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรือการรบั

ซ้ือคืนหรือการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนหรือผูส้ัง่ขายคืนหรือ

ผูส้ัง่สบัปล่ียนหน่วยลงทุน ตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูคา่การซ้ือหน่วยลงทุน 

ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน หรือการสัง่ซ้ือ หรือสัง่ขายคืนหรือการ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการอาจก าหนดขึ้ นในอนาคต หรือ

ลดหยอ่น หรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนเพื่อไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นซ่ึงจดัตั้งและจดัการโดยบริษัท

จดัการ หรือสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นท่ีจดัตั้งและจดัการโดยบริษัท

จดัการเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะประกาศหลกัเกณฑ์

ใหท้ราบโดยทัว่กนั โดยจะปิดประกาศไวท่ี้ส านักงานของบริษัทจดัการ 

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรือ

ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหรือค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหก้บัผู ้

สัง่ซ้ือหรือผูส้ัง่ขายคืนหรือผูส้ัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ตามประเภทของผูล้งทุน ตาม

มลูค่าการซ้ือหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน หรือการสัง่ซ้ือ 

หรือสัง่ขายคืนหรือการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขท่ีบริษทัจดัการอาจ

ก าหนดขึ้ นในอนาคต หรือลดหยอ่น หรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมใหก้บัผูถื้อหน่วย

ลงทุนท่ีขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นซ่ึงจดัตั้ง

และจดัการโดยบริษัทจดัการ หรือสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นท่ีจดัตั้งและ

จดัการโดยบริษัทจดัการเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะ

ประกาศหลกัเกณฑใ์หท้ราบผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

15.4. วิธีการค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

บริษัทจดัการจะค านวณคา่ธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์

และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวนัท่ีมีการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิโดยใช้

จ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการค านวณ

ค่าธรรมเนียม และจะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตดัจา่ยจากบญัชีของกองทุนตาม

ดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

15.4. วิธีการค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

บริษัทจดัการจะค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 

และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวนัท่ีมีการค านวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ โดยใช้

มลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุนหกัมลูค่าหน้ีสินทั้งหมด โดยมลูค่าหน้ีสินทั้งหมด

ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ และ

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนของกองทุน ในแต่ละวนัท่ีค านวณน้ันเป็นฐานในการ

ค านวณค่าธรรมเนียม และจะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของ

กองทุนเป็นรายเดือน หรือตามระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม 

 

16. วิธีการค านวณ 

ก าหนดเวลาในการค านวณ

16.1. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์น

สุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ  

16.1. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์น

สุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ในประเทศ  
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และการประกาศมลูค่า

ทรพัยส์ินสุทธิ มูลค่าหน่วย

ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

ด าเนินการในกรณีที่มูลค่า

หน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง : 

16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจดัการจะค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์และ

วิธีการท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และตามท่ีสมาคมบริษัท

จดัการลงทุนก าหนด โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

การค านวณมลูค่ายุติธรรมของหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีเสนอขายในต่างประเทศ 

บริษัทจดัการจะใชห้ลกัการโดยเทียบเคียงกบัประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทุน 

ซ่ึงไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะใชข้อ้มลูล่าสุดท่ี

ประกาศหรือไดร้บัจากสถาบนัหรือหน่วยงานอื่นใดท่ีใชอ้า้งอิงอยา่งเป็นทางการ 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงแหล่งท่ีมาของขอ้มลูอา้งอิงไดภ้ายใตค้วาม

เห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประกาศของสมาคมบริษัทจดัการ

ลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงท่ีจะ

ประกาศแกไ้ขหรือประกาศเพิ่มเติมในอนาคต  

ส าหรบัการค านวณมลูค่าหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นของกองทุนในต่างประเทศใหอ้ยู่

ในรูปสกุลเงินบาท เพื่อน ามาใชใ้นการค านวณมลูค่าหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะ

ใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ท่ีประกาศโดย Reuters 

หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื่นใดท่ีมีการเผยแพร่

ขอ้มลูสู่สาธารณชนและสามารถใชอ้า้งอิงไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของผูดู้แล

ผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน 

2. บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน 

ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตาม

ระยะเวลาดงัต่อไปน้ี  

(2.1) ค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและมลูคา่หน่วยลงทุนทุกส้ินวนัท าการภายใน

วนัท าการถดัไป เวน้แต่วนัท าการน้ันตรงกบัวนัหยุดท าการของกองทุนต่างประเทศ 

บริษัทจดัการจะไม่ค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิและมลูค่าหน่วยลงทุนของวนั

ดงักล่าว 

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนทุกส้ินวนัท า

การซ้ือขายหน่วยลงทุนภายในวนัท าการถดัไป ทั้งน้ี ใหใ้ชม้ลูคา่หน่วยลงทุนของส้ิน

วนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนน้ันเป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาดงักล่าว  

16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจดัการจะค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์และ

วิธีการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

บริษัทจดัการจะค านวณมลูค่าหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นของกองทุนในต่างประเทศให้

อยูใ่นรูปสกุลเงินบาท เพือ่น ามาใชใ้นการค านวณมลูค่าหน่วยลงทุน บริษัทจดัการ

จะใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ท่ีประกาศโดย 

Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื่นใดท่ีมีการ

เผยแพร่ขอ้มลูสู่สาธารณชนและสามารถใชอ้า้งอิงไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของ

ผูดู้แลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน 

2. กองทุนอาจมีการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นในต่างประเทศ ซ่ึงมีความ

แตกต่างทางเวลา (Time Zone Difference) ส่งผลต่อการไดร้บัขอ้มลูราคา

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่ในต่างประเทศ ดงัน้ัน บริษัทจดัการจะค านวณและ

ประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี  

(2.1) ค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและมลูคา่หน่วยลงทุนของทุกส้ินวนัท าการ

ภายในวนัท าการถดัไป เวน้แต่วนัท าการน้ันตรงกบัวนัหยุดท าการซ้ือขายของ

กองทุน บริษัทจดัการจะไม่ค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิและมลูคา่หน่วยลงทุนของ

วนัดงักล่าว  

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของทุกส้ินวนั

ท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนภายในวนัท าการถดัไป ทั้งน้ี ใหใ้ชม้ลูค่าหน่วยลงทุนของ

ส้ินวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนน้ันเป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาดงักล่าว  

(2.3) ประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิและมลูค่าหน่วยลงทุนของวนัท าการซ้ือขาย

หน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป  

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของวนัท าการ

ซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป  

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีไม่มีราคาของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศท่ี

กองทุนลงทุน จนเป็นเหตุใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถค านวณและประกาศมลูค่า
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(2.3) ประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุนของวนัดงัต่อไปน้ี  

(ก) วนัท าการก่อนวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วนัท า

การถดัจากวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน  

(ข) วนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป  

(ค) วนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดือน โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป 

ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวมก าหนดวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้ง

ห่างกนัเกินกว่าหน่ึงเดือน  

(ง) วนัท่ีปรากฏเหตุการณท่ี์น่าเช่ือไดว้่าจะมีผลกระทบต่อมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิหรือ

มลูค่าหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยส าคญั โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป  

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของวนัท าการ

ซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป  

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ไดร้บัขอ้มลูมลูคา่หน่วยลงทุนของกองทุน

ต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถค านวณและ

ประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามขอ้ (2.1) – (2.4) ได ้บริษัทจดัการจะค านวณมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนโดยไม่ชกัชา้ ทั้งน้ี ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัขอ้มลู

มลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศแลว้ และประกาศในวนัท าการถดัจากวนั

ค านวณมลูค่าหน่วยลงทุนดงักล่าว 

… 

ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนตามขอ้ (2.1) – (2.4) ได ้บริษัทจดัการจะค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่

ชกัชา้ ทั้งน้ี ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัขอ้มลูราคาของ

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศดงักล่าวและประกาศในวนัท าการถดัจาก

วนัค านวณมลูคา่หน่วยลงทุนดงักล่าว 

… 

ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ โดย

เหตุดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่ไดร้บัขอ้มลูเก่ียวกบัราคาของทรพัยสิ์นท่ี

กองทุนลงทุน หรือไม่สามารถค านวณหรือประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่

หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนได ้บริษัทจดัการ

จะด าเนินการตามท่ีประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด ทั้งน้ี บริษัทจดัการ

จะค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา

รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชกัชา้ ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บั

ขอ้มลูราคาของทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุนดงักล่าวและประกาศในวนัท าการถดัจาก

วนัค านวณมลูคา่หน่วยลงทุนดงักล่าว 

 

บริษัทจดัการอาจไม่ค านวณและไม่ประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน 

ราคาขายและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(ก) เมื่อบริษัทจดัการไม่ขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือ

ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ตามระบุไวใ้นโครงการ  

(ข) เมื่อมีเหตุท่ีบริษัทจดัการตอ้งเลิกกองทุน โดยใหไ้ดร้บัการยกเวน้ตั้งแต่วนัท่ี

ปรากฏเหตุดงักล่าว 

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

ค านวณและประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 

และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ก่อนท่ีประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทุนจะมีผล

บงัคบัใช ้บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามท่ีเคยไดร้บัผ่อนผนัจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการ 

13. สิทธิหนา้ที่และความ

รบัผิดชอบของผูถื้อหน่วย

ลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการมีขอ้ผูกพนัท่ีจะตอ้งรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน เมื่อผู้

ถือหน่วยลงทุนยนิยอมใหบ้ริษัทจดัการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามท่ีก าหนดไวใ้น

หวัขอ้ "เง่ือนไขการลงทุน"  ยกเวน้กรณีท่ีบริษัทจดัการด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้

ในหวัขอ้ "การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุน" หรือ "การไม่ขายไม่รบัซื้ อคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่"  

เน่ืองจากกองทุนเป็นกองทุนเปิดประเภทรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั ดงัน้ัน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากอตัราส่วนและวนั

เวลาท่ีบริษัทจดัการก าหนดได ้

 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการมีขอ้ผูกพนัท่ีจะตอ้งรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน เมื่อผู ้

ถือหน่วยลงทุนน าหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่บริษัทจดัการหรือผ่านผูส้นับสนุนการ

ขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถน าหน่วยลงทุนมาขายคืน

ไดทุ้กวนัท าการรบัซ้ือคืนตามราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงค านวณตามท่ีระบุใน

โครงการ และไดร้ับการรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ยกเวน้กรณีท่ีบริษัท

จดัการด าเนินการตามท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขาย

คืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขาย ไม่รบัซื้ อคืน ไม่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนตามสัง่"  

 

ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไดร้บัช าระค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย ์หรือ

ทรพัยสิ์นอื่นแทนเงินได ้ในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้ามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ 

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดโ้ดยเสรี  

 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายืน่ค าขอโอนหน่วยลงทุน

ดว้ยตนเองท่ีนายทะเบียนพรอ้มเอกสารหลกัฐานต่างๆ  

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนาย

ทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บัโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนาย

ทะเบียนจะท าการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอนภายใน 30 วนันับแต่วนั

รบัค าขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้บัโอนมีหนา้ท่ีจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิ

ตามก าหนดเวลาท่ีนายทะเบียนนัดหมาย  

 

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

13.3.1 การโอนใหบิ้ดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถื้อหน่วยลงทุน  

13.3.2 การโอนทางมรดกตามกฎหมาย  

13.3.3 การโอนตามค าสัง่ศาล  

13.3.4 การโอนอนัเน่ืองมาจากการบงัคบัจ าน าหน่วยลงทุน  

13.3.5 การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซ่ึงบริษัทจดัการเห็นสมควรอนุมติัใหโ้อนได ้ 

นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากกรณีท่ีระบุ

ขา้งตน้  

 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทุน

ด้วยตนเองท่ีนายทะเบียนพร้อมเอกสารหลักฐานแสดงเหตุในการโอนตามขอ้ 
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13.4. ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการ

ลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่วา่ทอดใดๆ ในกรณีต่อไปน้ี  

1. การโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวจะท าใหก้ารถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่ม

บุคคลเดียวกนัใดเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วย

ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต  

2. การโอนหน่วยลงทุนส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบั

กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) ได ้ทั้งน้ี ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั FATCA เป็นไปตามท่ี

ก าหนดไวใ้นภายใตห้วัขอ้ 20 ของโครงการจดัการกองทุนรวม เร่ือง "ขอ้ก าหนด

เกี่ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั"  

 

13.3.1 ส าหรับการโอนหน่วยลงทุนตามขอ้ 13.3.2 ขอ้ 13.3.3 หรือขอ้ 13.3.4 

ผูร้ับโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมาติดต่อนายทะเบียนดว้ยตนเองพรอ้มแสดงเอกสาร

หลกัฐานการรบัโอนตามกฎหมาย  

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนาย

ทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บัโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนาย

ทะเบียนจะท าการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอนภายใน 30 วนันับแต่วนั

รับค าขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้ับโอนมีหน้าท่ีจะตอ้งมารับสมุดบญัชีแสดงสิทธิ

ตามก าหนดเวลาท่ีนายทะเบียนนัดหมาย  

 

13.4 ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการโอน

หน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณีท่ีการโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษัท

จดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือ

มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือ

ต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

22. การเลิกกองทุนรวม : 22.1. เง่ือนไขในการเลิกกองทุน :  

(1) หากปรากฏว่ากองทุนมีจ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย

ในวนัท าการใด 

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

กรณีท่ีบริษัทจดัการกระท าการหรืองดเวน้กระท าการจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่

กองทุนรวมหรือไม่ปฏบิติัหน้าท่ีของตน  

(3) เมื่อไดร้บัความเห็นชอบตามมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนรวมกนัเกิน

กึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงการจดัการ  

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

กองทุนรวม ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัวา่อาจมีการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อการ

22.1. เง่ือนไขในการเลิกกองทุน :  

(1) หากปรากฏว่ากองทุนมีมลูค่าหน่วยลงทุนหรือมีผูถื้อหน่วยลงทุนหรือมีการขาย

คืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนดงัน้ี  

(1.1) จ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวนัท าการใด  

(1.2) มลูค่าหน่วยลงทุนท่ีขายไดแ้ลว้ทั้งหมดโดยค านวณตามมลูค่าท่ีตราไวข้อง

หน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกวา่ 500 ลา้นบาทในวนัท าการใดและบริษัทจดัการ

ประสงคจ์ะเลิกกองทุน 

(1.3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วนัใดวนัหน่ึงเกินกวา่สองในสามของจ านวน

หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
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แสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือ

เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการทรพัยสิ์นหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่ม

บุคคลใด และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดด้ าเนินการแจง้บริษัทจดัการจะ

หรือบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งท าการช้ีแจง แสดงเหตุผล ขอ้เท็จจริง และหลกัฐาน ซ่ึงใน

กรณีท่ีไม่มีการช้ีแจง หรือช้ีแจงแลว้แต่ไม่อาจพสิูจน์หรือท าใหเ้ช่ือไดว้่าการจดัตั้ง

กองทุนรวมเป็นการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ยเป็นการทัว่ไปอยา่ง

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

ด าเนินการใด ๆ และบริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการตามท่ีส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ได ้หรือด าเนินการแลว้แต่ไม่สามารถท าใหก้องทุนรวม

เป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ยเป็นการทัว่ไปอยา่งแทจ้ริง  

(5) เมื่อกองทุนครบก าหนดอายุโครงการ  

(6) เมื่อเขา้เง่ือนไขตามขอ้ 1.9 และบริษัทจดัการประสงคจ์ะเลิกกองทุน 

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการซ้ือขาย

หน่วยลงทุนใดติดต่อกนัคิดเป็นจ านวนเกินกว่าสองในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ี

จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจไม่ด าเนินการเลิกกองทุนท่ีตามเง่ือนไขท่ีระบุไว ้

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

สุจริตและสมเหตุสมผลวา่การเลิกกองทุนจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนท่ี

เหลืออยู ่เน่ืองจากกองทุนยงัคงมีทรพัยสิ์นคงเหลือท่ีมีคุณภาพและมีสภาพคล่อง

อยา่งเพียงพอ และผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยูจ่ะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการขายคืน

น้ัน 

(ค) เมื่อปรากฏขอ้เท็จจริงท่ีบริษัทจดัการพจิารณาแลว้มีความเช่ือโดยสุจริตและ

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

เลิกกองทุนจะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม  

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

บริษัทจดัการกระท าการหรืองดเวน้กระท าการจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่

กองทุนรวมหรือไม่ปฏบิติัหน้าท่ีของตน  

(3) เมื่อไดร้บัมติเสียงขา้งมากของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน

ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมด

ของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงส่งหนังสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

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

กองทุนรวม ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัวา่อาจมีการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อการ

แสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือ

เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการทรพัยสิ์นหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่ม

บุคคลใด และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดด้ าเนินการแจง้บริษัทจดัการหรือ

บุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งใหท้ าการช้ีแจง แสดงเหตุผล ขอ้เท็จจริง และหลกัฐาน ซ่ึงในกรณี

ท่ีไม่มีการช้ีแจง หรือช้ีแจงแลว้แต่ไม่อาจพิสจูน์หรือท าใหเ้ช่ือไดว้า่การจดัตั้งกองทุน

รวมเป็นการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปอยา่งแทจ้ริง และส านักงาน

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

บริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ได ้
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หรือด าเนินการแลว้แต่ไม่สามารถท าใหก้องทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน

ทัว่ไปอยา่งแทจ้ริง 

 

 


