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ประกาศการแกไ้ขโครงการจดัการ จาํนวน 6 กองทนุ 
 

 ตามที่ บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) “บริษทัจดัการ” ในฐานะผูจ้ดัต ัง้และจดัการกองทุนเปิดดบัเบลิยูไอเอสอี 

เคแทม ซเีอสไอ 300 ไชน่า แทร็กเกอร ์(CHINA) กองทนุเปิดเคแทม โกลด ์อทีเีอฟ แทร็กเกอร ์(GLD) กองทนุเปิดเคแทม เวลิด ์เอ็นเนอรจ์ ีฟนัด ์

(KT-ENERGY) กองทนุเปิดเคแทม ออยล ์ฟนัด ์(KT-OIL) กองทนุเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิตี้ (KT-OPP) และกองทนุเปิดเคแทม เจแปน อคิวติี้  

ฟนัด ์(KT-JAPAN) จาํนวน 6 กองทนุ รวมเรยีก (“กองทนุ”) ขอแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบว่า บรษิทัไดร้บัคาํรบัรองการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจาก

ผูดู้แลผลประโยชน์ และไดร้บัความเห็นชอบการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(“สาํนกังาน”) เมือ่วนัที ่27 มถินุายน 2561 โดยสรุปสาระสาํคญั ดงันี้ 
 

ลาํดบั เรื่องที่แกไ้ข CHINA /  

KT-OIL / 

KT-ENERGY 

GLD /  

KT-JAPAN 

KT-OPP วนัที่มีผล 

1 แกไ้ขตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที่ ทน. 2/2561 เรื่อง การลงทุนของกองทุน 

โดยปรบัปรุงเกี่ยวกบัอตัราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรือคู่สญัญา 

(“single entity limit”) ของกองทุน เพือ่ช่วยลดความเสีย่งในการกระจกุตวัในการลงทุน 

และมมีาตรฐานเทยีบเคียงในระดบัสากลมากขึ้น โดยใหไ้มเ่กินรอ้ยละ 10 ของ NAV  

/ / / 
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2 แกไ้ขตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที่ ทน.38/2560 เรื่องการลงทุนของกองทุน 

โดยปรบัปรุงอตัราส่วน concentration ของการลงทุนในกองทุนอื่น โดยกองทุนสามารถ

ลงทุนไดไ้มเ่กิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท ัง้หมดของกองทุนอื่น และการดาํเนินการ

เมือ่ทรพัยส์นิที่ลงทุนขาดคุณสมบตัิหรือการลงทุนไมเ่ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน  

/ / / 
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3 แกไ้ขตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที่ ทน. 46/2560 เรื่อง การลงทุนของ

กองทุน โดยปรบัปรุงหลกัเกณฑใ์นการดาํเนินการของกองทุนรวม ในกรณีที่กองทุนลงทุน

ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไมเ่ป็นไปตามอตัราส่วน

การลงทุนที่คาํนวณตามความมส่ีวนไดเ้สยีในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)  

/ /  

4 แกไ้ขตามประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต.ที่ สน.87/2558 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีาร

จดัการกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนท ัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนที่มใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพือ่

ผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล โดยปรบัปรุงเกี่ยวกบั  

- การชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทนุตามระยะเวลาที่กาํหนดไวใ้น

โครงการโดยมใิหน้บัรวมวนัหยุดทาํการในต่างประเทศ  

/ /  

- การไมข่ายไมร่บัซื้อคืนไม่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามส ัง่  /   

5 แกไ้ขตามประกาศสาํนกังานกลต. ที่ สน. 7/2561 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีาร

จดัการกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนท ัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนที่มใิช่รายย่อยกองทุนรวมเพือ่

ผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล โดยปรบัปรุงเรื่อง การหยุดขาย/รบัซื้อคืน

หน่วยลงทุนระหว่างเปลีย่นบริษทัจดัการ เน่ืองจากไม่สามารถดาํรงเงนิกองทุนได ้ 

/ / / 

6 แกไ้ขตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกลต. ที่ สน.61/2559 เรื่อง หนงัสอืชี้ชวนเสนอ

ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนท ัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนที่มใิช่รายย่อย

และกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนประเภทสถาบนั โดยปรบัปรุงค่าธรรมเนียม และค่าใชจ่้ายที่

เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซื้อหรือผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ป็นอตัราที่รวมภาษมีลูค่าเพิ่ม 

ภาษธุีรกิจเฉพาะ หรือภาษอีื่นใด 

/ / / 
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ลาํดบั เรื่องที่แกไ้ข CHINA /  

KT-OIL / 

KT-ENERGY 

GLD /  

KT-JAPAN 

KT-OPP วนัที่มีผล 

7 แกไ้ขตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกลต. ที่ สน. 22/2560 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข 

และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท ัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มใิช่รายย่อย 

กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล โดยปรบัปรุงเกี่ยวกบั  

- รายละเอยีดเกี่ยวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ  

/ / 
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- การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้าย   / / / 

- การเลกิกองทุนรวม  / / / 

8 แกไ้ขตามประกาศสาํนกังานกลต. ที่สธ. 12/2561 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นรายละเอยีดเกี่ยวกบั

การดาํรงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วน

บุคคล การเป็นนายหนา้ซื้ อขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจาํหน่าย

หลกัทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสญัญาซื้อขายล่วงหนา้ และ

ขอ้กาํหนดกรณีที่ไม่สามารถดาํรงเงนิกองทุนได ้ โดยปรบัปรุงเรื่อง การดาํเนินการกรณี

บริษทัจดัการไมส่ามารถดาํรงเงนิกองทุนไดต้ามที่ประกาศกาํหนด  

/ / / 

 
 

หากท่านมขีอ้สงสยัหรอืตอ้งการสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิกรุณาตดิต่อ บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เลขที ่1 

อาคารเอม็ไพรท์าวเวอร ์ช ัน้ 32 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 (Call Center) โทร 0-2686-6100 กด 9 

 

 

ประกาศ ณ วนัที ่28 มถินุายน 2561 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 

ในฐานะบรษิทัจดัการ 

 

 

 

 

 

 



 1   CHINA 

ตารางสรุปรายละเอียดการแกไขโครงการกองทุนเปดดับเบลิยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชนา แทร็กเกอร 

เร่ือง เดิม ใหม เหตุผล 

3. วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ข อ ง

โครงการจัดการกองทุน

รวม ชนิดกอง ทุนรวม 

ป ร ะ เ ภ ท ก อ ง ทุ น ร ว ม 

น โ ย บ า ย ก า ร ล ง ทุ น 

ลักษณะพิเศษ การลงทุน

ในตางประเทศ การลงทุน

ใ น สั ญ ญ า ซ้ื อ ข า ย

ลวงหนา ประเภทและ

อัตราสวนการลงทุนใน

หลักทรัพยหรือทรัพยสิน

อื่น หรือการหาดอกผล

โดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน  

3.11. รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนจะใชกลยุทธ………..…กองทุนลงทุนเทาน้ัน 

ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไมนอยกวารอยละ 5 ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก หากปรากฏวา กองทุนหลักดังกลาว มีมูลคา

ทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังตอไปน้ี บริษัทจัดการจะ

ดําเนินการตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด  

(1)  มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันใดวันหน่ึงลดลงเกินกวาสองในสามของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก 

(2)  ยอดรวมของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในชวงระยะเวลาหา

วันทําการใดติดตอกัน คิดเปนจํานวนเกินกวาสองในสามของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

ของกองทุนหลัก 

เงื่อนไข ในกรณีท่ีกองทุนหลัก มีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะดังกลาว

บริษัทจัดการดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1) แจงเหตุท่ีกองทุนหลักมีมูลคาทรัพยสินลดลง พรอมแนวทางการดําเนินการ

โดยคํานึงถึงประโยชนท่ีดีท่ีสุดของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม ใหสํานักงานและผูถือ

หนวยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแตวันท่ีมีการเปดเผยขอมูลของกองทุน

หลัก  

(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน

นับแตวันท่ีมีการเปดเผยขอมูลของกองทุนหลัก 

(3) รายงานผล.........................................แลวเสร็จ 

(4) เปดเผยขอมูล......................................ดังกลาวดวย 

ท้ังน้ี ระยะเวลา............................................ผูถือหนวยลงทุนโดยรวม 

3.11. รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนจะใชกลยุทธ………..…กองทุนลงทุนเทาน้ัน 

ในกรณีท่ีกองทุนมกีารลงทุนในกองทุนปลายทางไมนอยกวารอยละ 5 ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทาง หากปรากฏวา มูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทุนปลายทางท่ีกองทุนรวมไปลงทุนมีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะ

ใดลักษณะหน่ึงดังตอไปน้ี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ี

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด  

(1)  มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันใดวันหน่ึงลดลงเกินกวา สองในสามของมูลคาทรัพยสิน

สุทธิของกองทุนปลายทางดังกลาว 

(2)  ยอดรวมของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทางดังกลาวลดลงในชวง

ระยะเวลาหาวันทําการใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวาสองในสามของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทางน้ัน 

เงื่อนไข ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะดังกลาว

บริษัทจัดการดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1)  แจงเหตุท่ีกองทุนปลายทางมีมูลคาทรัพยสินลดลง พรอมแนวทางการดําเนินการ

ของบริษัทจัดการโดยคํานึงถึงประโยชนท่ีดีท่ีสุดของผูถือหนวยลงทุนโดยรวมให

สํานักงานและผูถือหนวยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแตวันท่ีมีการ

เปดเผยขอมูลของกองทุนปลายทางท่ีปรากฏเหตุ 

(2)  ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแต

วันท่ีมีการเปดเผยขอมูลของกองทุนปลายทางท่ีปรากฏเหตุ  

(3)  รายงานผล..................................แลวเสร็จ 

(4)  เปดเผยขอมูล....................................ดังกลาวดวย 

ท้ังน้ี ระยะเวลา............................................ผูถือหนวยลงทุนโดยรวม 

เพื่อใหเปนไปตาม

ประกาศสํานักงาน ท่ี 

สน. 22/2560 เรื่อง  

หลักเกณฑ เงื่อนไข 

และวิธีการจัดการ

กองทุนรวมเพื่อผูลงทุน

ท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผู

ลงทุนท่ีมิใชรายยอย 

กองทุนรวมเพื่อผูลงทุน

ประเภทสถาบัน และ

กองทุนสวนบุคคล 

(ฉบับท่ี  5) ลงวันท่ี 15 

มีนาคม 2560   
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3.14. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น เพื่อเปนทรัพยสินของ

กองทุนรวมในประเทศและตางประเทศ :  

สวนท่ี 1 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา 

(single entity limit)  

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน 

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดังนี ้

5.1 เปนตราสารหนี้ ที่.............. 

.................................. 

ไมเกินอัตราดังนี้ แลวแต

อัตราใดจะสูงกวา 

1. 20%หรือ

2. น้ําหนักของตราสารทีล่งทุน

ใน benchmark + 5% 

6 ทรัพยสินดังนี้  

6.1.2 มี credit rating อยูในระดับ 

investment grade 

6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คูสัญญามี credit 

rating อยูในระดับ investment grade 

...................................... 

รวมกันไมเกินอัตราดังนี้ 

แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 

(1) 15% (หรือไม เกิน 10% 

เ ม่ื อ เ ป น ก า ร ล ง ทุ น ใ น

ตางประเทศหรือผู มีภาระ

ผู ก พั น มี ภู มิ ลํ า เ น า อ ยู

ตางประเทศ โดยเลือกใช  

credit rating แ บ บ  national 

scale) หรือ 

(2) น้ําหนักของทรัพยสินที่

ลงทุนใน benchmark + 5% 

……………………………………… 

3.14. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน

รวมในประเทศและตางประเทศ :  

สวนท่ี 1 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single 

entity limit)  

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน 

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดังนี ้

5.1 เปนตราสารหนี้ ที่.............. 

.................................. 

ไมเกินอัตราดังนี้ แลวแต

อัตราใดจะสูงกวา 

1. 10%หรือ

2. น้ําหนักของตราสารที่

ลงทุนใน benchmark + 5% 

6 ทรัพยสินดังนี้  

6.1.2 มี credit rating* อยูในระดับ investment 

grade 

6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คูสัญญามี credit rating** อยู

ในระดับ investment grade 

...................................... 

หมายเหตุ : 

*กรณีเปนการลงทุนในตางประเทศหรือผู มี

ภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยูตางประเทศ สามารถ

เลือกใช credit rating แบบ national scale 

**กรณีเปนการลงทุนในตางประเทศท่ีคูสัญญา

ใ น ฐ า น ะ ผู มี ภ า ร ะผู ก พั น มี ภู มิ ลํ า เ นาอยู

ตางประเทศ สามารถเลือกใช credit rating แบบ 

national scale 

รวมกันไมเกินอัตราดังนี้ 

แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ําหนักของทรัพยสินที่

ลงทุนใน benchmark + 5% 

...................... 

เปนไปตามปร ะ กาศ

คณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุน ท่ี ทน. 2/2561 

เ รื่ อ ง  การ ล ง ทุนข อง

กองทุน (ฉบับท่ี 8) ลง

วันท่ี 4 มกราคม 2561    
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สวนท่ี 4 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการท่ีลงทุน 

(concentration limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

3 หนวย CIS ของ

กองทุนใดกองทุนหน่ึง 

- ไมเกิน 25% ของจํานวนหนวย CIS 

ท้ังหมดของกองทุนรวมหรือกองทุน CIS 

ตางประเทศ ท่ีออกหนวยน้ัน  

- อัตราขางตนไมใชกับการลงทุนในหนวย 

CIS ของกองทุนท่ีจัดตั้งขึ้นใหมท่ีมีขนาดเล็ก

และมีการเสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง

โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 

 

ท้ังน้ี การคํานวณสัดสวนตามนโยบายการลงทุนและอัตราสวนการลงทุน ให

เปนไปตามภาคผนวก 5 แหงประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยการ

ลงทุนของกองทุน และ/หรือท่ีแกไขเพิ่มเติม  

 

สวนท่ี 4 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการท่ีลงทุน 

(concentration limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

3 หนวย CIS ของ

กองทุนใด

กองทุนหน่ึง 

- ไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย CIS ท้ังหมดของ

กองทุนรวม หรือกองทุน CIS ตางประเทศ ท่ีออกหนวย

น้ัน   

- อัตราขางตนไมใชกับการลงทุนในหนวย CIS ของ

กองทุนท่ีมีลักษณะครบถวนดังน้ีโดยไดรับความ

เห็นชอบจากสํานักงาน  

(1)  มีขนาดเล็ก  

(2)  จัดต้ังขึ้นใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 

(3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง 

 

ท้ังน้ี การคํานวณสัดสวนตามนโยบายการลงทุนและอัตราสวนการลงทุน ใหเปนไป

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยการลงทุนของกองทุน และ/หรือท่ี

แกไขเพิ่มเติม 

เปนไปตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุน ท่ี ทน.

38/2560 เรื่องการ

ลงทุนของกองทุน (ฉบับ

ท่ี 5) ลงวันท่ี 12 

พฤษภาคม 2560 

 

 

สวนท่ี 5 : การดําเนินการเมื่อทรัพยสินท่ีลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม

เปนไปตามอัตราสวนการลงทุน  

2. ในกรณีท่ี............................. บรษัิทจัดการตองดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับประเภท จํานวน อัตราสวนการ

ลงทุน และวันท่ีการลงทุนไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุน และจัดสงรายงานตอ

สํานักงาน รวมท้ังจัดสงตอผูดูแลผลประโยชน ภายในวันทําการถัดจากวันครบ

ระยะเวลาดังกลาว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไวท่ีบริษัทจัดการ  

(2)  ไมลงทุน………………………..…คําเสนอซ้ือ 

 

ความในวรรคหน่ึงมิใหนํามาใชกับกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไป หรือกองทุนรวม

เพื่อผูลงทุนท่ีมิใชรายยอย ท่ีมีนโยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุนรวมฟด

เดอร ในสวนท่ีเปนการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมหรือหนวยของกองทุน

สวนท่ี 5 : การดําเนินการเมื่อทรัพยสินท่ีลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไมเปนไป

ตามอัตราสวนการลงทุน  
2. ในกรณีท่ี..........................บริษัทจัดการตองดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับประเภท จํานวน อัตราสวนการลงทุน 

และวันท่ีการลงทุนไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุน และจัดสงรายงานตอสํานักงาน 

รวมท้ังจัดสงตอผูดูแลผลประโยชน ภายใน 3 วันทําการนับแตวันครบระยะเวลา

ดังกลาว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไวท่ีบริษัทจัดการ 

(2)  ไมลงทุน………………..…………คําเสนอซ้ือ 

 

ความในวรรคหน่ึงมิใหนํามาใชกับกองทุนรวมฟดเดอร ในสวนท่ีเปนการลงทุน

ในหนวยลงทุนของกองทุนรวมหรือหนวยของกองทุนตางประเทศท่ีไมเปนไปตาม

- เปนไปตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุน ท่ี ทน.38/2560 

เรื่องการลงทุนของ

กองทุน (ฉบับท่ี 5) ลง

วันท่ี 12 พฤษภาคม 

2560 

 

 

-  เปนไปตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุน ท่ี ทน. 



 4   CHINA 

เร่ือง เดิม ใหม เหตุผล 

ตางประเทศท่ีมีอัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการท่ี

ลงทุน (concentration limit) เปนไปตามหลักเกณฑเก่ียวกับอัตราสวนการลงทุน

ดังกลาว แตตอมาการลงทุนไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนน้ันเปนเวลา 5 วัน

ทําการติดตอกันโดยมิไดเกิดจากการลงทุนเพิ่มโดยใหดําเนินการตามท่ีกําหนดใน

ขอ 3 ในสวนน้ีแทน 

3. ในกรณีการลงทุนของกองทุนตามขอ 2 วรรคสอง ในสวนท่ีเปนการลงทุนใน

หนวยลงทุนของกองทุนรวมหรือหนวยของกองทุนตางประเทศท่ีมีอัตราสวนการ

ลงทุนท่ีคํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

เปนไปตามหลักเกณฑเก่ียวกับอัตราสวนการลงทุนดังกลาว แตตอมาการลงทุน

ไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนน้ันเปนเวลา 5 วันทําการติดตอกัน โดยมิไดเกิด

จากการลงทุนเพิ่ม ใหบริษัทจัดการดําเนินการดังตอไปน้ี  

(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับประเภท จํานวน อัตราสวนการ

ลงทุน และวันท่ีการลงทุนไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุน และจัดสงรายงาน

ตอสํานักงานและผูดูแลผลประโยชน ภายในวันทําการถัดจากวันครบระยะเวลา

ดังกลาว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไวท่ีบริษัทจัดการ  

(2) แกไขใหเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนดังกลาวภายในโอกาสแรกโดย

คํานึงถึงประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ แตตองไมเกินระยะเวลา 90 วันนับแต

วันครบระยะเวลาดังกลาว  

(3) เมื่อบริษัทจัดการแกไขใหเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนท่ีกําหนดแลว ให

จัดทํารายงานขอมูลเก่ียวกับช่ือ จํานวน อัตราสวนการลงทุนในทรัพยสินดังกลาว 

รวมถึงวันท่ีสามารถแกไขได และจัดสงรายงานตอสํานักงานและผูดูแล

ผลประโยชน ภายในวันทําการถัดจากวันท่ีมีการแกไขจนเปนไปตามอัตราสวน

การลงทุนน้ัน  

(4) ในกรณีท่ีเปนกองทุนรวมฟดเดอรซ่ึงบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการตาม 

(2) หามมิใหบริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมน้ันเพิ่มเติม

จนกวาจะเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนตามท่ีหลักเกณฑกําหนด” 

อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการท่ีลงทุน 

(concentration limit) โดยใหดําเนินการตามท่ีกําหนดในขอ 3 ในสวนน้ีแทน 

3. บริษัทจัดการกองทุนจะรวมดําเนินการดังตอไปนี้ หากปรากฏวามีการ

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมหรือหนวยของกองทุนตางประเทศ

ไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามความมีสวนไดเสียใน

กิจการท่ีลงทุน (concentration limit) เปนเวลา 5 วันทําการติดตอกัน 

 (1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จํานวน 

อัตราสวนการลงทุน และวันท่ีการลงทุนไมเปนไปตามอัตราสวนการ

ลงทุน และจัดสงรายงานตอสํานักงานและผูดูแลผลประโยชน ภายใน 3 

วันทําการนับแตวันครบระยะเวลาดังกลาว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงาน

ไวท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวม 

(2) หามมิใหแกไขเพ่ิมเติมโครงการเพ่ือขยายวงเงินสําหรับการเสนอขาย

หนวยลงทุนของกองทุนรวมฟดเดอรดังกลาวท่ีไดจดทะเบียนไวกับ

สํานักงานแลว จนกวาการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมหรือหนวย

ของกองทุนตางประเทศจะเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนท่ีกําหนด 

(3) ในกรณีท่ีมีการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมหรือหนวยของ

กองทุนตางประเทศท่ีมีผูรับผิดชอบการบริหารจัดการกองทุนดังกลาวเปน

บุคคลท่ีมีความสัมพันธหรือเชื่อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และมี

การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายอื่นใดจากกองทุนรวมฟดเดอร

หรือผูถือหนวยลงทุนในลักษณะท่ีซํ้าซอนกับกองทุนรวมหรือกองทุน

ตางประเทศ ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมแจงเปนลายลักษณอักษรใหผูถือ

หนวยลงทุนทราบเกี่ยวกับความสัมพันธหรือเชื่อมโยงดังกลาว รวมถึงเหตุผล

และความจําเปนในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายน้ัน ภายใน 30 

วันนับแตวันครบระยะเวลาดังกลาว 

(4)  ในกรณีท่ีอัตราสวนการลงทุนของกองทุนรวมฟดเดอรเปนไปตามท่ีกําหนด

แลว ใหจัดทํารายงานขอมูลเกี่ยวกับชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนใน

ทรัพยสินดังกลาว รวมถึงวันท่ีอัตราสวนเปนไปตามท่ีกาํหนด และจัดสง

รายงานตอสํานักงานและผูดูแลผลประโยชน ภายในวันทําการถัดจากวันท่ี

เปนไปตามท่ีกําหนดน้ัน 

46/2560 เรื่อง การ

ลงทุนของกองทุน (ฉบับ

ท่ี 6) ลงวันท่ี 12 

กรกฎาคม 2560    
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7.  การรับซ้ือคืนหน วย

ลงทุน 

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :  

7.4.1 การรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการ เฉพาะสําหรับผูรวมคา

หนวยลงทุน เทาน้ัน 

(3) บริษัทจัดการจะดําเนินการใหมีการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูรวมคา

หนวยลงทุน ท่ีสั่งขายคืนหนวยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวัน

สงคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน โดยจะชําระคาขายคืน…………ดังกลาว 

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :  

7.4.1 การรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการ เฉพาะสําหรับผูรวมคาหนวย

ลงทุน เทาน้ัน 

(3) บริษัทจัดการจะดําเนินการใหมีการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูรวมคา

หนวยลงทุน ท่ีสั่งขายคืนหนวยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันสง

คําสั่งขายคืนหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศของผู

ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศท่ีมีลักษณะในทํานองเดียวกัน

กับธุรกิจจัดการกองทุน โดยจะชําระคาขายคืน…………ดังกลาว 

เพื่อใหเปนไปตาม

ประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ท่ี 

สน.87/2558 

 

11. การไมขายไมรับซ้ือ

คืนไมสับเปลี่ยนหนวย

ลงทุนตามสั่ง 

1. บริษัทจัดการอาจไมขาย ไมรับซ้ือคืน ตามคําสั่งซ้ือ หรือคําสั่งขายคืนหนวย

ลงทุนท่ีไดรับไวแลว หรืออาจหยุดรับคําสั่งซ้ือ หรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนได ใน

กรณีท่ีปรากฏเหตุดังตอไปน้ี  

(1) ตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซ้ือขายหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซ้ือขายได

ตามปกติ  

 

(2) เมื่อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนเห็นวามีเหตุจําเปน

ทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนเปดได

อยางสมเหตุสมผล หรือไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนเปดได

อยางเปนธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจําเปนอื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผู

ถือหนวยลงทุน ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะไมขาย หรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตาม

คําสั่งซ้ือ หรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับมาแลว หรือจะหยุดรับคําสั่งซ้ือ 

หรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนในกรณีน้ีไดไมเกิน 1 วันทําการ เวนแตไดรับผอนผัน

จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

(3) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ

ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวา

ดวยการลงทุนในหรือมีไวซ่ึงหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศเพื่อเปน

ทรัพยสินของกองทุน และการกําหนดอัตราสวนการลงทุน เมื่อมีเหตุการณ

ดังตอไปน้ีเกิดขึ้น และกอใหเกิดผลกระทบตอกองทุนรวมดังกลาวอยางมี

1. บริษัทจัดการอาจไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามคําสั่งซ้ือ 

คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนท่ีไดรับไวแลว หรืออาจหยุดรับคําสั่งซ้ือ 

คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได ในกรณีท่ีปรากฏเหตุดังตอไปน้ี  
(1) ตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซ้ือขายหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซ้ือขายได

ตามปกติ  
 

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและ

สมเหตุสมผลวาเปนกรณีดังตอไปน้ี โดยไดรับความเห็นชอบของผูดูแล

ผลประโยชนแลว  
(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสิน

ของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล  
(ข) ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางเปนธรรม

และเหมาะสม หรือ  
(ค) มีเหตุจําเปนอื่นใดเพ่ือคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน  
 

ท้ังน้ี การไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามคําสั่งท่ีรับ

ไวแลว หรือการหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวย

ลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ใหกระทําไดไมเกิน 1 วันทําการ เวนแตจะไดรับ

การผอนผันจากสํานักงาน  
 

(3) กองทุนรวมไดลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ และมี

- เปนไปตามประกาศ

สํานักงาน ก.ล.ต.ท่ี สน.

87/2558 เรื่อง 

หลักเกณฑ เงื่อนไข และ

วิธีการจัดการกองทุนรวม

เพื่อผูลงทุนท่ัวไป กองทุน

รวมเพื่อผูลงทุนท่ีมิใชราย

ยอย กองทุนรวมเพื่อผู

ลงทุนประเภทสถาบัน  

และกองทุนสวนบุคคล 

 

- เปนไปตามประกาศ

สํานักงานกลต. ท่ี สน. 

7/2561 เรื่อง หลักเกณฑ 

เงื่อนไข และวิธีการ

จัดการกองทุนรวมเพื่อผู

ลงทุนท่ัวไป กองทุนรวม

เพื่อผูลงทุนท่ีมิใชราย

ยอยกองทุนรวมเพื่อผู

ลงทุนประเภทสถาบัน 
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นัยสําคัญ  

(ก) ตลาดซ้ือขายหลักทรัพยดังกลาวไมสามารถเปดทําการซ้ือขายไดตามปกติ 

ท้ังน้ี เฉพาะกรณีท่ีกองทุนรวมไดลงทุนในหลักทรัพยท่ีซ้ือขายในตลาดซ้ือขาย

หลักทรัพยแตละแหงเกินกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  

(ข) มีเหตุการณท่ีทําใหไมสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไดอยางเสรี 

และทําใหไมสามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากตางประเทศได

ตามปกติ  

(ค) ในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซ่ึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ

และกองทุนรวมตางประเทศน้ันหยุดรับคําสั่งซ้ือหรือขายคืนหนวยลงทุน หรือไม

ขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนท่ีรับไว

แลว  

 

(4) สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ

กองทุนรวมเปนกรณีพิเศษ ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ

ลวงหนาเก่ียวกับการหยุดรับคําสั่งในกรณีดังกลาวไมนอยกวา 5 ทําการกอนถึง

วันหยุดทําการกรณีพิเศษน้ัน โดยการปดประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ ท่ีทําการทุก

แหงของบริษัทจัดการ และ ณ สถานท่ีติดตอทุกแหงของผูรวมคาหนวยลงทุน 

ผูขายหนวยลงทุนท่ีใชเปนสถานท่ีในการซ้ือขายหนวยลงทุน  

 

บริษัทจัดการจะประกาศการไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุน

ตามคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนท่ีไดรับมาแลว หรือ

ประกาศการหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ณ ท่ี

ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูรวมคาหนวย

ลงทุน ผูขายหนวยลงทุน และแจงใหผูรวมคาหนวยลงทุน ผูขายหนวยลงทุน ท่ีได

มีคําสั่งซ้ือ คําสั่งหรือขายคืนหนวยลงทุนทราบโดยพลัน และบริษัทจัดการจะ

รายงานการไมขาย หรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซ้ือ หรือคําสั่งขายคืน

หนวยลงทุนท่ีไดรับมาแลว หรือการหยุดรับคําสั่งซ้ือ หรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน 

พรอมท้ังแสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปดน้ันให

เหตุการณดังตอไปน้ีเกิดขึ้น ซ่ึงกอใหเกิดผลกระทบตอกองทุนรวมอยางมี

นัยสําคัญ  
(ก) ตลาดซ้ือขายหลักทรัพยท่ีกองทุนรวมลงทุนไมสามารถเปดทําการซ้ือขายได

ตามปกติ ท้ังน้ี เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพยท่ีซ้ือขายในตลาดซ้ือ

ขายหลักทรัพยแหงน้ันเกินกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  
(ข) มีเหตุการณท่ีทําใหไมสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไดอยางเสรี และทํา

ใหไมสามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากตางประเทศไดตามปกติ 

หรือ  
(ค) มีเหตุท่ีทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ี

ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดังกลาวอยูเหนือการควบคุมของบริษัท

จัดการกองทุนรวม และผูดูแลผลประโยชนเห็นชอบดวยแลว  
 

(4) เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซ้ือหนวยลงทุนท่ีรับไวแลว หรือเปน

การหยุดรับคําสั่งซ้ือหนวยลงทุน แกผูลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏ

ขอเท็จจริงดังตอไปน้ี  
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายน้ันๆ มีสวน

เกี่ยวของกับการกระทําดังตอไปน้ี  
1. การกระทําท่ีเปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย

เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไมวาจะเปนกฎหมายไทย

หรือกฎหมายตางประเทศ  
2. การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย หรือ  
3. การกระทําท่ีเปนการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสิน 

โดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย  
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบ

เพ่ือทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระสําคัญ  
 

(5)  อยูในระหวางดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขา

บริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตนอันเน่ืองมาจากการท่ี

บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของ

และกองทุนสวนบุคคล

(ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 17 

มกราคม 2561 
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สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน  

 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมขาย หรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซ้ือ หรือ

คําสั่งขายคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับมาแลว หรือหยุดรับคําสั่งซ้ือ หรือคําสั่งขายคืน

หนวยลงทุนตาม (1) (2) (3) หรือ (4) เกินหน่ึงวันทําการ บริษัทจัดการจะรายงาน

การเปดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และรายงาน

ฐานะการลงทุนของกองทุนเปด ณ วันทําการสุดทายกอนวันรายงานน้ันให

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการกอนวันเปดรับคําสั่งซ้ือ 

หรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน รวมท้ังแจงการเปดรับคําสั่งซ้ือ หรือคําสั่งขายคืน

หนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนทราบในทันทีท่ีสามารถกระทําไดดวย  

 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมขาย หรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซ้ือ หรือ

คําสั่งขายคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับมาแลว หรือหยุดรับคําสั่งซ้ือ หรือคําสั่งขายคืน

หนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวย

ลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนก็ได  

 

2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซ้ือหนวยลงทุนท่ีไดรับ

มาแลวหรือหยุดรับคําสั่งซ้ือหนวยลงทุน ในชวงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบวา

ราคาขายหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลใน

รายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหนวย

ลงทุนท่ีไมถูกตองน้ันตางจากราคาขายหนวยลงทุนท่ีถูกตองตั้งแตหน่ึงสตางคขึ้น

ไปและคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคาขายหนวยลงทุนท่ีถูกตอง ท้ังน้ี 

บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซ้ือหนวย

ลงทุน ณ ท่ีทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูรวมคา

หนวยลงทุน ผูขายหนวยลงทุน ท่ีใชในการซ้ือหรือขายหนวยลงทุน และแจงใหผูท่ี

ไดมีคําสั่งซ้ือหนวยลงทุนทราบโดยพลัน  

เงินกองทุนไดตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยวาดวยการดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน

รวม การจัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพยและ

การคาหลักทรัพยและการจัดจําหนายหลักทรัพยท่ีเปนหนวยลงทุน และการ

เปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายลวงหนา ซ่ึงใหกระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ 

 

(6) ในกรณีท่ีวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันท่ี

สํานักงานไดประกาศกําหนดใหเปนวันหยุดทําการของบริษัทจัดการกองทุน

รวมเปนกรณีพิเศษ ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน 

และคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสําหรับวันดังกลาว และตองแจงใหผูถือหนวย

ลงทุนทราบลวงหนาเกี่ยวกับการหยุดรับคําสั่งในกรณีดังกลาวไมนอยกวา 5 

วันทําการกอนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษน้ัน โดยจัดใหมีขอมูลเร่ืองดังกลาว

ไวในท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหนวยลงทุนทุกแหงของบริษัทจัดการ

กองทุนรวมและผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี)  

 

2. เมื่อปรากฎเหตุตามขอ 1. (1) (2) (3) (4) หรือ (5) และบริษัทจัดการกองทุน

รวมประสงคจะไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือ

หยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ใหบริษัท

จัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังตอไปน้ี  
(1) แจงผูถือหนวยลงทุนท่ีมีคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวย

ลงทุนไวแลวใหทราบถึงการไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวย

ลงทุนโดยพลัน และหากเปนเหตุตามขอ 1.(1) (2) (3) หรือ (5) ใหเปดเผยตอผู

ถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนท่ัวไปใหทราบถึงการหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่ง

ขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดวยวิธีการใด ๆ โดยพลันดวย  
(2) รายงานการไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือการ

หยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนพรอมท้ังแสดง

เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปดน้ันใหสํานักงาน

ทราบโดยพลัน  
(3) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับ

สับเปลี่ยนหนวยลงทุนหรือหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยน

หนวยลงทุนตามขอ 1.(1) (2) (3) และ (5) เกินหน่ึงวันทําการ ใหบริษัทจัดการ
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กองทุนรวมดําเนินการดังตอไปน้ี กอนการเปดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือ

คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  
(ก) รายงานการเปดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวย

ลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปด ณ วันทําการสุดทาย

กอนวันรายงานน้ันใหสํานักงานทราบภายในวันทําการกอนวันเปดรับคําสั่งซ้ือ 

คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  
(ข) แจงใหผูถือหนวยลงทุนท่ีมีคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยน

หนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเปดขาย รับซ้ือคืน หรือสับเปลี่ยนหนวย

ลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนท่ัวไปใหทราบ

ถึงการเปดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดวย

วิธีการใด ๆ โดยพลัน  
 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามคําสั่งซ้ือ 

คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนท่ีไดรับมาแลว หรือหยุดรับคําสั่งซ้ือ 

คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลคา

ทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหนวย

ลงทุนก็ได  
 

3. บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซ้ือหรือคําสั่ง

สับเปลี่ยนหนวยลงทุนท่ีไดรับมาแลว หรือหยุดรับคําสั่งซ้ือหรือคําสั่ง

สับเปลี่ยนหนวยลงทุน ในชวงระยะเวลาท่ีบริษัทพบวาราคาขายหนวยลงทุน

ไมถูกตอง โดยราคาขายหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองน้ันตางจากราคาขายหนวย

ลงทุนท่ีถูกตองต้ังแตหน่ึงสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 0.5 ของ

ราคาขายหนวยลงทุนท่ีถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูล

ในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจงผูถือ

หนวยลงทุนท่ีมีคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึง

การหยุดขายหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผู

ลงทุนท่ัวไปใหทราบถึงการหยุดรับคําสั่งซ้ือหนวยลงทุนดวยวิธีการใดๆ โดย

พลัน  
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15. คาธรรมเนียมและ

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจาก

กองทุนรวมและผูสั่งซ้ือ

หรือผูถือหนวยลงทุน 

15.1. คาธรรมเนียมรวม (เพดานคาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีประมาณการไดท่ี

เรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด) :  

รายการคาธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ประมาณการคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด ในอัตราไมเกินรอยละ 

5.00 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

................................................ 

 

15.2. คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม :  

15.2.1. คาธรรมเนียมการจัดการรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ 1.50 ตอป 

ของ…………… ณ วันท่ีคํานวณ  

 

15.2.2. คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ 0.07 

ตอป ของ………….. ณ วันท่ีคํานวณ  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน…….ไมเกินรอยละ 0.05 ของมูลคาทรัพยสิน

เฉพาะท่ีลงทุนในตางประเทศ  

 

15.2.3. คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอตัราไมเกินรอยละ 

0.20 ตอป ของ…………….. ณ วันท่ีคํานวณ  

15.1. คาธรรมเนียมรวม (เพดานคาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีประมาณการไดท่ีเรียก

เก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด) :  

รายการคาธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ประมาณการคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด ในอัตราไมเกินรอยละ 5.35 

ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

................................................ 

 

15.2. คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม :  

15.2.1. คาธรรมเนียมการจัดการรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ 1.605 ตอป 

ของ…………… ณ วันท่ีคํานวณ  

 

15.2.2. คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ 0.0749 

ตอป ของ………….. ณ วันท่ีคํานวณ  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน…….ไมเกินรอยละ 0.0535 ของมูลคาทรัพยสิน

เฉพาะท่ีลงทุนในตางประเทศ  

 

15.2.3. คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ 

0.214 ตอป ของ…………….. ณ วันท่ีคํานวณ  

รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 

ภาษีธุกิจเฉพาะ หรือ

ภาษีอื่นใดเปนไปตาม

ประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการกลต. ท่ี 

สน.61/2559 เรื่อง 

หนังสือช้ีชวนเสนอขาย

หนวยลงทุนของกองทุน

รวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไป 

กองทุนรวมเพื่อผูลงทุน

ท่ีมิใชรายยอยและ

กองทุนรวมเพื่อผูลงทุน

ประเภทสถาบัน (ฉบับ

ท่ี 3) 
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15.2.6. คาธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมาณการคาธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไมเกินรอยละ2.50ตอป ของมลูคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

-คาธรรมเนียมท่ีปรึกษากองทุน :  

ในอัตราไมเกินรอยละ 1.00 ตอป ของ……… ณ วันท่ีคํานวณ  

 

คาธรรมเนียมผูดูแลสภาพคลอง :  

ในอัตราไมเกินรอยละ 0.20 ตอป ของ…………. ณ วันท่ีคํานวณ 

 

อื่นๆ ระบุ : 

คาใชจายท่ี……………………….ดังตอไปน้ี 

(1) คาใชจาย......................... ไดแก  

(ก) คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู 

คาใชจายดานการตลาด การสงเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน 

ตามท่ีจายจริง แตไมเกิน 2,000,000 บาท 

(ข) คาใชจาย........................... แหงประเทศไทย 

 

(2) คาใชจาย............................ ไดแก  

(ก) คาใชจาย..... แตไมเกินรอยละ 1.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  

………… 

 

(4) คาใชจายท่ีเก่ียวของกับการจัดการกองทุนซ่ึงมิไดระบุไวในขอ 15.2 (ถามี) 

โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาท่ีเกิดคาใชจาย

น้ันจริง ท้ังน้ี การเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวจะไมเกินรอยละ 0.05 ตอป ของ

..............ระยะเวลาบัญชีแตละป 

 

15.2.6. คาธรรมเนียมอื่น ๆ : เพิ่มตามหัวขอท่ีกําหนดใน OFAM 

ประมาณการคาธรรมเนียมอื่น ๆ ในอัตราไมเกินรอยละ 2.675 ตอป ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  
 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

-คาธรรมเนียมท่ีปรึกษากองทุน :  

ในอัตราไมเกินรอยละ 1.07 ตอป ของ……… ณ วันท่ีคํานวณ  

 

คาธรรมเนียมผูดูแลสภาพคลอง :  

ในอัตราไมเกินรอยละ 0.214 ตอป ของ…………. ณ วันท่ีคํานวณ 

 

อื่นๆ ระบุ : 

คาใชจายท่ี……………………….ดังตอไปน้ี 

(1) คาใชจาย......................... ไดแก  

(ก) คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู 

คาใชจายดานการตลาด การสงเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน 

ตามท่ีจายจริง แตไมเกิน 2,140,000 บาท 

(ข) คาใชจาย........................... แหงประเทศไทย 

 

(2) คาใชจาย............................ ไดแก  

(ก) คาใชจาย..... แตไมเกินรอยละ 1.07 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

………… 

 

(4) คาใชจายท่ีเก่ียวของกับการจัดการกองทุนซ่ึงมิไดระบุไวในขอ 15.2 (ถามี) โดย

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาท่ีเกิดคาใชจายน้ันจริง 

ท้ังน้ี การเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวจะไมเกินรอยละ 0.0535 ตอป ของ..............

ระยะเวลาบัญชีแตละป 
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•คาใชจายตามขอ (1) .......................................รายงานประจําป 

ท้ังน้ี คาธรรมเนียมและคาใชจายท้ังหมดของกองทุนจะบวกดวยภาษีมูลคาเพิ่ม

และภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี)  

อยางไรก็ตาม .............................................ผูถือหนวยลงทุนแลว 

คาใชจายตามขอ (1) .........................................รายงานประจําป 

ท้ังน้ี คาธรรมเนียมและคาใชจายท้ังหมดของกองทุนเปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม

และภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) 

อยางไรก็ตาม .............................................ผูถือหนวยลงทุนแลว 

15.3. คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูสั่งซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุน : 

15.3.7. คาธรรมเนียมอื่น ๆ : มี  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

- คาธรรมเนียมการซ้ือขายหลักทรัพย  

……………………………………………………………. ในอัตราท่ีแตกตางกัน 

15.3. คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูสั่งซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุน : 

15.3.7. คาธรรมเนียมอื่น ๆ : มี  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

- คาธรรมเนียมการซ้ือขายหลักทรัพย  

…………………………………………………………….ในอัตราท่ีแตกตางกัน 

ท้ังน้ี คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูสั่งซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุนขางตน เปน

อัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน อยางไรก็ตาม 

หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่น

ใดในทํานองเ ดียวกัน  บ ริ ษัท จัดการขอสงวนสิท ธิ ท่ีป รับป รุงอัตรา

คาธรรมเนียมและคาใชจายท้ังหมดของกองทุนใหสอดคลองเฉพาะกับการ

เปลี่ยนแปลงการรับรูภาษีตางๆ ดังกลาว โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวย

ลงทุนแลว 

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียมทุกวันท่ีมีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ

โดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนในแตละวันท่ีคํานวณน้ันเปนฐานในการ

คํานวณคาธรรมเนียม โดยคาธรรมเนียมดังกลาวจะบวกดวยภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี

ธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) และบริษัทจัดการจะเรียก

เก็บเปนรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ้นเดือน  

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียมทุกวันท่ีมีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิโดย

ใชมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนในแตละวันท่ีคํานวณน้ันเปนฐานในการคํานวณ

คาธรรมเนียม โดยคาธรรมเนียมดังกลาวไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือ

ภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเปนรายเดือน

ภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ้นเดือน  
15.5. การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ี.............ดงัตอไปน้ี 

15.5. การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ี..................ดังตอไปน้ี 

เปนไปตามประกาศ

สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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15.5.1. กรณีท่ีบริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียม หรือคาใชจายเพิ่ม บริษัท

จัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายของกองทุนรวมเพิ่มเติมในจํานวน

เกินกวารอยละ 5 ของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามท่ีระบุไวลาสุดใน

โครงการมิได เวนแตในกรณีท่ีไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซ่ึง

คิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนาย

ไดแลวท้ังหมด และในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียม หรืออัตราคาใชจาย

เพิ่มเติมบริษัทจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน ตาม

วิธีการดังตอไปน้ีกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มดังกลาว  

(1) ประกาศหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ เปนเวลา 3 วันติดตอกัน และ  

(2) ติดประกาศไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดตอทุกแหงของ

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) ท่ีใชเปนสถานท่ีในการซ้ือขายหนวย

ลงทุน  

 

15.5.2 กรณีท่ีบริษัทจัดการจะมีการลดคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย  

บริษัทจัดการจะติดประกาศการลดคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย ไว ณ สํานักงาน

ของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

(ถามี) ท่ีใชเปนสถานท่ีในการซ้ือขายหนวยลงทุน  

 

ท้ังน้ี การเปลี่ยนแปลงตามขอ .......................คาใชจาย  

 

15.5.3 กรณีท่ีสมาคม....................ผูถือหนวยลงทุนแลว 

15.5.1. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไดดําเนินการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือ

คาใชจายเพ่ิมขึ้นตามท่ีไดระบุไวในโครงการ บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูล

เร่ืองดังกลาวใหผูลงทุนทราบอยางท่ัวถึงดวยวิธีการท่ีเหมาะสม ภายใน 3 วันทํา

การนับแตวันที่มีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาวเพ่ิมขึ้น 

เชน เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการหรือทางหนังสือพิมพ หรือ

จัดใหมีขอมูลเร่ืองดังกลาวไว ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหนวยลงทุนทุกแหงของ

บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) เปนตน 

 

ในกรณีท่ีเปนกองทุนรวมเปดซ่ึงโครงการไดระบุไวอยางชัดเจนแลววาบริษัท

จัดการกองทุนรวมสามารถเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพ่ิมขึ้นจาก

มูลคาขั้นสูงของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามท่ีระบุไวลาสุดใน

โครงการ และตอมาบริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพ่ิมขึ้นตามท่ีระบุไวน้ัน ใหบริษัทจัดการกองทุน

รวมเปดเผยเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน

กอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพ่ิมขึ้นตามวิธีการดังตอไปน้ี 

(1) ประกาศหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ เปนเวลา 3 วันติดตอกัน 

และ 

(2) จัดใหมีขอมูลเร่ืองดังกลาวไวในท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหนวย

ลงทุนทุกแหงของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือ

คืนหนวยลงทุน (ถามี)  
 

ในกรณีท่ีเปนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพ่ิมขึ้นเกินกวาอัตรา

รอยละ 5 ของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามท่ีระบุไวลาสุดในโครงการ 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายท่ีเพ่ิมขึ้น

ดังกลาวไดตอเมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงคิดตาม

จํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ี

จําหนายไดแลวท้ังหมด 
 

15.5.2 กรณีท่ีบริษัทจัดการจะมีการลดคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย 

บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลเร่ืองการลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใหผู

ลงทุนทราบอยางท่ัวถึงดวยวิธีการท่ีเหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแตวันท่ี

ท่ี สน. 22/2560 เรื่อง 

หลักเกณฑ เงื่อนไข 

และวิธีการจัดการ

กองทุนรวมเพื่อผู

ลงทุนท่ัวไป กองทุน

รวมเพื่อผูลงทุนท่ีมิใช

รายยอย กองทุนรวม

เพื่อผูลงทุนประเภท

สถาบัน และกองทุน

สวนบุคคล (ฉบับท่ี 5) 

ลงวันท่ี 15 มีนาคม 

2560   
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มีการลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาว เชน เผยแพรขอมูลไวบน

เว็บไซตของบริษัทจัดการหรือทางหนังสือพิมพ หรือจัดใหมีขอมูลเร่ือง

ดังกลาวไว ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหนวยลงทุนทุกแหงของบริษัทจัดการและ

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) เปนตน 
 

ท้ังน้ี การเปลี่ยนแปลงตามขอ .................หรอืคาใชจาย  

 

15.5.3 กรณีท่ีสมาคม....................ผูถือหนวยลงทุนแลว 

20. ขอกําหนดอื่น ๆ  20.2) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมการดํารงความเพียงพอ........ ดําเนินการ

เลิกกองทุนรวมตอไป 

20.3) ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน……………...……. 

20.4) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน……………… 

20.5) การกูยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน…………. 

20.6) การจัดทําทะเบียนหนวย………………….. 

20.7) หลักเกณฑและวิธีการ…………………. 

20.8) สรุปสาระสําคัญ……………………… 

20.9) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการ……………….. 

20.10) ขอกําหนดเก่ียวกับ FATCA………………………….. 

20.2) ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 

20.3) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน 

20.4) การกูยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน 

20.5) การจัดทําทะเบียนหนวย………………….. 

20.6) หลักเกณฑและวิธีการ…………………. 

20.7) สรุปสาระสําคัญ……………………… 

20.8) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการ……………….. 

20.9) ขอกําหนดเก่ียวกับ FATCA………………………….. 

ยายขอ 20.2 ไปขอ 21 

เ พ่ือใหสอดคลองกับ

หัวขอในระบบ OFAM 

21. การดําเนินการกรณี

บริษัทจัดการไมสามารถ

ดํารงเงินกองทุนไดตามท่ี

ประกาศกําหนด  

 

 

21. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการ......................กองทุนรวม 

 

(ยายขอ 21 ไปอยูขอ 22 ตามระบบ OFAM) 

 

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไมสามารถดํารงเงินกองทุนไดตามท่ี

ประกาศกําหนด : 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมสามารถดํารงเงินกองทุนไดตามท่ีประกาศกําหนด 

บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการรายอื่นเขาจัดการกองทุน

รวมแทนดวยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียง

ขางมากของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันมากกวา

รอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวม

ภายใน 15 วันนับแตวันท่ีรูหรือควรรูวาไมสามารถดํารงเงินกองทุนได ท้ังน้ี 

หากมีเหตุจําเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใหสํานักงานพิจารณาขยาย

ระยะเวลาออกไปได โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมจะ

คํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในกรณีท่ีมีคาใชจาย

เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเปนผูรับผิดชอบ

เพิ่มหัวขอ 21 ใหเปนไป

ตามระบบ OFAM  และ

ปรับปรุงใหเปนไปตาม

ประกาศสํานักงานกลต. 

ท่ีสธ. 12/2561 เรื่อง 

หลักเกณฑใน

รายละเอียดเก่ียวกับการ

ดํารงเงินกองทุนของผู

ประกอบธุรกิจการ

จัดการกองทุนรวม การ

จัดการกองทุนสวน



 14   CHINA 

เร่ือง เดิม ใหม เหตุผล 

คาใชจายดังกลาว หากบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการไดภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป 

บุคคล การเปนนายหนา

ซ้ือขายหลักทรัพยและ 

การคาหลักทรัพยและ 

การจัดจําหนายหลัก 

ทรัพยท่ีเปนหนวย

ลงทุน และการเปน

ผูจัดการเงินทุนสัญญา

ซ้ือขายลวงหนา และ

ขอกําหนดกรณีท่ีไม

สามารถดํารง

เงินกองทุนได ลงวันท่ี 

17 มกราคม 2561 

สวนขอผูกพัน 

เร่ือง เดิม ใหม เหตุผล 

22. การเลิกกองทุนรวม 22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :  

22.1.1. หากปรากฏวากองทุนเปดใดมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปน

จํานวนดังน้ี  

(1) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวาสามสิบหารายในวันทําการใด ๆ 

ภายหลังจากวันทําการถัดจากวันท่ีกองทุนจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยฯ  

(2) มูลคาหนวยลงทุนท่ีขายไดแลวท้ังหมดโดยคํานวณตามมูลคาท่ีตราไวของหนวย

ลงทุนลดลงเหลือนอยกวาหาสิบลานบาทในวันทําการใด และบริษัทจัดการประสงค

จะเลิกกองทุนรวม  

(3) มีการขายคืนหนวยลงทุน ณ วันใดวันหน่ึงเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวย

ลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด แตไมรวมถึงกรณีท่ีเปนการขายคืนหนวยลงทุนของ

กองทุนรวมตลาดเงิน และการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหนวยลงทุน 

(4) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาหาวันทําการซ้ือขายหนวย

22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :  

22.1.1. หากปรากฏวากองทุนเปดใดมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุน

เปนจํานวนดังน้ี 

1. จํานวนผู ถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 ราย ใหบริษัทจัดการ

ดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1)  ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไดแจงตลาดหลักทรัพยไวกอนมีการปดสมุด

ทะเบียนวาจะเลิกกองทุนรวมเมื่อมีผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 

35 ราย ใหบริษัทจัดการดําเนินการเพ่ือเลิกกองทุนรวมดังน้ี 

(ก)  แจงใหตลาดหลักทรัพยทราบเพ่ือดําเนินการตามขั้นตอนในการ

เพิกถอนหนวยลงทุนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนของตลาด

หลักทรัพย โดยใหบริษัทจัดการกําหนดวันปดสมุดทะเบียนเพ่ือกําหนด

สิทธิในการรับเงินคืนจากการเลิกกองทุนรวมและแจงขอมูลดังกลาวผาน

ชองทางของตลาดหลักทรัพย 

เปนไปตามประกาศ

สํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย ท่ี สน. 

22/2560 เรื่อง หลักเกณฑ 

เงื่อนไข และวิธีการจัดการ

กองทุนรวมเพื่อผูลงทุน

ท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผู

ลงทุนท่ีมิใชรายยอย  

กองทุนรวมเพื่อผูลงทุน

ประเภทสถาบัน  

และกองทุนสวนบุคคล 
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ลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ี

จําหนายไดแลวท้ังหมด แตไมรวมถึงกรณีท่ีเปนการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุน

รวมตลาดเงิน และการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหนวยลงทุน   

(ข)  ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนในวันเดียวกัน

กับวันที ่ตลาดหลักทรัพยสั ่งหามซื ้อหรือขายหนวยลงทุนในตลาด

หลักทรัพยตามขั ้นตอนในการเพิกถอนหนวยลงทุนจากการเปน

หลักทรัพยจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย 

(ค)  แจงเปนหนังสือใหผูดูแลผลประโยชนและสํานักงานทราบภายในวัน

ทําการถัดจากวันท่ีตลาดหลักทรัพยสั่งหามซ้ือหรือขายหนวยลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพย 

(ง)  จําหนายทรัพยสินท่ีเหลืออยูของกองทุนรวมดังกลาวภายใน 5 

วันทําการนับแตวันท่ีตลาดหลักทรัพยสั่งหามซ้ือหรือขายหนวยลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพยเพ่ือรวบรวมเงินเทาท่ีสามารถกระทําไดเพ่ือชําระเงินคืน

ใหผูถือหนวยลงทุน 

(จ)  แจงใหผูถือหนวยลงทุนท่ีมีชื่ออยูในวันปดสมุดทะเบียนตาม (1) 

(ก) ทราบโดยทางไปรษณียลงทะเบียน และชําระเงินท่ีรวบรวมไดตาม 

(1) (ง) คืนใหผูถือหนวยลงทุนตามสัดสวนภายใน 10 วันทําการนับแต

วันท่ีตลาดหลักทรัพยสั่งหามซ้ือหรือขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพย

และเมื่อไดดําเนินการชําระเงินแลวใหถือวาเปนการเลิกกองทุนรวมน้ัน 
 

(2)  ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมไดแจงตลาดหลักทรัพยตาม (1)  

ใหบริษัทจัดการแจงเปนหนังสือใหสํานักงานทราบภายใน 3 วันทําการ

นับแตวันท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมไดรับแจงผลการปดสมุดทะเบียน และ

ดําเนินการปดสมุดทะเบียนอีกคร้ังหน่ึงเมื่อครบระยะเวลา 30 วันนับแต

วันท่ีมีการปดสมุดทะเบียนในคร้ังกอน พรอมท้ังดําเนินการดังน้ี 

 (ก)  ในกรณีท่ีการปดสมุดทะเบียนในคร้ังหลังมีผูถือหนวยลงทุนนอยกวา 

35 ราย ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการเพ่ือเลิกกองทุนรวมโดยให

ปฎิบัติตามขั้นตอนท่ีกําหนดใน (1) 

 (ข)  ในกรณีท่ีการปดสมุดทะเบียนในคร้ังหลังมีผูถือหนวยลงทุนต้ังแต 

35 รายขึ้นไป ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมแจงเปนหนังสือใหสํานักงาน

ทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมไดรับแจง

ผลการปดสมุดทะเบียนดังกลาว 

(ฉบับท่ี  5) ลงวันท่ี 15 

มีนาคม 2560   
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2. มูลคาหนวยลงทุนท่ีขายไดแลวท้ังหมดโดยคํานวณตามมูลคาท่ีตราไวของ

หนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวาหาสิบลานบาทในวันทําการใด และบริษัทจัดการ

ประสงคจะเลิกกองทุนรวม 

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  
บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังตอไปน้ี  
1 ยุติการรับคําสั่งซ้ือ..................ปรากฏเหตุตามขอ 22.1.1  

2. แจงใหผูถือหนวยลงทุนท่ีมีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบโดยทาง

ไปรษณียลงทะเบียน รวมท้ังแจงเปนหนังสือใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

ท้ังน้ี ภายในวัดถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการทราบเหตุตามขอ 22.1.1  

3. จําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีเหลืออยูของกองทุนภายในวันถัดจากวันท่ี

บริษัทจัดการทราบเหตุตามขอ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเทาท่ีสามารถกระทําไดเพื่อ

ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ  

4. ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินท่ีรวบรวมไดตามขอ 3. ใหผูถือ

หนวยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแตวันท่ีบริษัทจัดการทราบเหตุตามขอ 22.1.1 

และเมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแลวใหถือวาเปนการเลิกกองทุน  

 

เมื่อไดดําเนินการตามขอ 1. ถึง 4. แลว หากมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยูจาก

การดําเนินการตามขอ 3. บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม 

 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา บริษัทจัดการจะ

ดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังตอไปน้ี  

(ก) แจงเปนหนังสือใหผูถือหนวยลงทุนท่ีมีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบ

โดยทางไปรษณียลงทะเบียน รวมท้ังแจงเปนหนังสือใหผูดูแลผลประโยชนและ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกอนวันเลิกกองทุนเปนเวลาไมนอยกวา 5 วัน

ทําการ เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปนอยางอื่น และอาจกระทํา

การดวยวิธีอื่นใด เพื่อใหประชาชนรับทราบขอมูลในเรื่องดังกลาวได  

(ข) จําหนายทรัพยสินของกองทุนเพ่ือรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแส

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :  

บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังตอไปน้ี  

1 ยุติการรับคําสั่งซ้ือ...................ปรากฏเหตุตามขอ 22.1.1 

2. แจงใหผูถือหนวยลงทุนท่ีมีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบโดยทาง

ไปรษณียลงทะเบียน รวมท้ังแจงเปนหนังสือใหผู ดูแลผลประโยชนและ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแตวันท่ีปรากฏ

เหตุตามขอ 22.1.1 

3. จําหนายทรัพยสินท่ีเหลืออยูของกองทุนภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ี

ปรากฏเหตุตามขอ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเทาท่ีสามารถกระทําไดเพื่อชําระคา

ขายคืนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ 

4. ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินท่ีรวบรวมไดตามขอ 3. ใหผู

ถือหนวยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแตวันท่ีปรากฏเหตุตามขอ 22.1.1 และ

เมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแลวใหถือวาเปนการเลิกกองทุน 

 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา บริษัทจัดการจะ

ดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังตอไปน้ี 

(ก) แจงเปนหนังสือใหผูดูแลผลประโยชนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

และแจงใหตลาดหลักทรัพยทราบในกรณีท่ีหนวยลงทุนของกองทุนรวมน้ัน

เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ท้ังน้ี กอนวันเลิกกองทุนรวม

เปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ 

(ข)  ดําเนินการดวยวิธีการใด ๆ เพ่ือใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนท่ัวไป

ทราบเร่ืองดังกลาวกอนวันเลิกกองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทํา

การ เชน เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือทาง

หนังสือพิมพ หรือโดยจัดใหมีขอมูลเร่ืองดังกลาวไว ณ สถานท่ีในการซ้ือ

ขายหนวยลงทุนทุกแหงของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับ

ซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) เปนตน    
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รายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย และตั๋วสัญญาใชเงินท่ีมีกําหนดระยะเวลาใชเงิน

คืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จสิ้นกอนวันเลิกกองทุน เวนแตในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนและ

สมควร 

(ค) จําหนายทรัพยสินท่ีเหลืออยูของกองทุนเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงนิฝาก

ประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย และตั๋วสัญญาใชเงินท่ีมี

กําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จสิ้นกอนวันเลิกกองทุน  
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ตารางสรุปรายละเอียดการแกไขโครงการกองทนุเปดเคแทม โกลด อทีีเอฟ แทร็กเกอร 
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3.  วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ข อ ง

โครงการจัดการกองทุน

รวม ชนิดกอง ทุนรวม 

ป ร ะ เ ภ ท ก อ ง ทุ น ร ว ม 

น โ ย บ า ย ก า ร ล ง ทุ น 

ลักษณะพิเศษ การลงทุน

ในตางประเทศ การลงทุน

ใ น สั ญ ญ า ซ้ื อ ข า ย

ลวงหนา ประเภทและ

อัตราสวนการลงทุนใน

หลักทรัพยหรือทรัพยสิน

อื่น หรือการหาดอกผล

โดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน  

 

3.11. รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนจะใชกลยุทธ………..…กองทุนลงทุนเทาน้ัน 

 

ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไมนอยกวารอยละ 5 ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก หากปรากฏวา กองทุนหลักดังกลาว มีมูลคา

ทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังตอไปน้ี บริษัทจัดการจะ

ดําเนินการตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด  
(1) มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันใดวันหน่ึงลดลงเกินกวาสองในสามของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก 

(2) ยอดรวมของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในชวงระยะเวลาหาวัน

ทําการใดติดตอกัน คิดเปนจํานวนเกินกวาสองในสามของมูลคาทรัพยสินสุทธิ

ของกองทุนหลัก 

 

เงื่อนไข ในกรณีท่ีกองทุนหลัก มีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะดังกลาว

บริษัทจัดการดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1) แจงเหตุท่ีกองทุนหลักมีมูลคาทรัพยสินลดลง พรอมแนวทางการดําเนินการ

โดยคํานึงถึงประโยชนท่ีดีท่ีสุดของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม ใหสํานักงานและผูถือ

หนวยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแตวันท่ีมีการเปดเผยขอมูลของกองทุน

หลัก  

(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน

นับแตวันท่ีมีการเปดเผยขอมูลของกองทุนหลัก  

(3) รายงานผล.........................................แลวเสร็จ 

(4) เปดเผยขอมูล......................................ดังกลาวดวย 

 

ท้ังน้ี ระยะเวลา............................................ผูถือหนวยลงทุนโดยรวม 

3.11. รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนจะใชกลยุทธ………..…กองทุนลงทุนเทาน้ัน 

 

ในกรณีท่ีกองทุนมกีารลงทุนในกองทุนปลายทางไมนอยกวารอยละ 5 ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทาง หากปรากฏวา มูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทุนปลายทางท่ีกองทุนรวมไปลงทุนมีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะใด

ลักษณะหน่ึงดังตอไปน้ี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ี

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด  

(1)  มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันใดวันหน่ึงลดลงเกินกวา สองในสามของมูลคาทรัพยสิน

สุทธิของกองทุนปลายทางดังกลาว 

(2)  ยอดรวมของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทางดังกลาวลดลงในชวง

ระยะเวลาหาวันทําการใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวาสองในสามของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทางน้ัน 

 

เงื่อนไข ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะดังกลาว

บริษัทจัดการดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1)  แจงเหตุท่ีกองทุนปลายทางมีมูลคาทรัพยสินลดลง พรอมแนวทางการดําเนินการ

ของบริษัทจัดการโดยคํานึงถึงประโยชนท่ีดีท่ีสุดของผูถือหนวยลงทุนโดยรวมให

สํานักงานและผูถือหนวยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแตวันท่ีมีการ

เปดเผยขอมูลของกองทุนปลายทางท่ีปรากฏเหตุ 

(2)  ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแต

วันท่ีมีการเปดเผยขอมูลของกองทุนปลายทางท่ีปรากฏเหตุ  

(3)  รายงานผล..................................แลวเสร็จ 

(4)  เปดเผยขอมูล....................................ดังกลาวดวย 

 

ท้ังน้ี ระยะเวลา............................................ผูถือหนวยลงทุนโดยรวม 

เ พื่ อ ใ ห เ ป น ไ ป ต า ม

ประกาศสํานักงาน ท่ี 

ส น .  2 2 / 2560 เ รื่ อ ง  

หลั ก เ กณ ฑ  เ งื่ อ นไข 

แ ล ะ วิ ธี ก า ร จั ด ก า ร

กองทุนรวมเพื่อผูลงทุน

ท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผู

ลง ทุนท่ีมิ ใช รายยอย 

กองทุนรวมเพื่อผูลงทุน

ประเภทสถาบัน และ

ก อ ง ทุ น ส ว น บุ ค ค ล 

(ฉบับท่ี  5) ลงวันท่ี 15 

มีนาคม 2560   
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3.14. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น เพื่อเปนทรัพยสินของ

กองทุนรวมในประเทศและตางประเทศ :  

สวนท่ี 1 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา 

(single entity limit)  

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดังนี ้

5.1 เปนตราสารหนี้ ที่.............. 

.................................. 

ไมเกินอัตราดังนี้ แลวแต

อัตราใดจะสูงกวา 

1.  20%หรือ 

2.  น้ําหนักของตราสารทีล่งทุน

ใน benchmark + 5% 

6 ทรัพยสินดังนี้  

 

6.1.2 มี credit rating อยูในระดับ 

investment grade 

 

6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คูสัญญามี credit 

rating อยูในระดับ investment grade 

...................................... 

รวมกันไมเกินอัตราดังนี้ 

แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 

(1) 15% (หรือไม เกิน 10% 

เ ม่ื อ เ ป น ก า ร ล ง ทุ น ใ น

ตางประเทศหรือผู มีภาระ

ผู ก พั น มี ภู มิ ลํ า เ น า อ ยู

ตางประเทศ โดยเลือกใช   

credit rating แ บ บ  national 

scale) หรือ 

(2) น้ําหนักของทรัพยสินที่

ลงทุนใน benchmark + 5% 

……………………………………… 

 

 

3.14. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน

รวมในประเทศและตางประเทศ :  

สวนท่ี 1 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single 

entity limit)  

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดังนี ้

5.1 เปนตราสารหนี้ ที่.............. 

.................................. 

ไมเกินอัตราดังนี้ แลวแต

อัตราใดจะสูงกวา 

1.  10%หรือ 

2.  น้ําหนักของตราสารที่

ลงทุนใน benchmark + 5% 

6 ทรัพยสินดังนี้  

 

6.1.2 มี credit rating* อยูในระดับ investment 

grade 

 

6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คูสัญญามี credit rating** อยู

ในระดับ investment grade 

...................................... 

หมายเหตุ : 

*กรณีเปนการลงทุนในตางประเทศหรือผู มี

ภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยูตางประเทศ สามารถ

เลือกใช credit rating แบบ national scale 

**กรณีเปนการลงทุนในตางประเทศท่ีคูสัญญา

ใ น ฐ า น ะ ผู มี ภ า ร ะผู ก พั น มี ภู มิ ลํ า เ นาอยู

ตางประเทศ สามารถเลือกใช credit rating แบบ 

national scale 

รวมกันไมเกินอัตราดังนี้ 

แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ําหนักของทรัพยสินที่

ลงทุนใน benchmark + 5% 

...................... 

เปนไปตามปร ะ กาศ

คณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุน ท่ี ทน. 2/2561 

เ รื่ อ ง  การ ล ง ทุนข อง

กองทุน (ฉบับท่ี 8) ลง

วันท่ี 4 มกราคม 2561    
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สวนท่ี 4 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการท่ีลงทุน 

(concentration limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

3 หนวย CIS ของ

กองทุนใดกองทุนหน่ึง 

- ไมเกิน 25% ของจํานวนหนวย CIS 

ท้ังหมดของกองทุนรวมหรือกองทุน CIS 

ตางประเทศ ท่ีออกหนวยน้ัน  

- อัตราขางตนไมใชกับการลงทุนในหนวย 

CIS ของกองทุนท่ีจัดตั้งขึ้นใหมท่ีมีขนาดเล็ก

และมีการเสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง

โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 

 

ท้ังน้ี การคํานวณสัดสวนตามนโยบายการลงทุนและอัตราสวนการลงทุน ให

เปนไปตามภาคผนวก 5 แหงประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยการ

ลงทุนของกองทุน และ/หรือท่ีแกไขเพิ่มเติม  

 

สวนท่ี 4 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการท่ีลงทุน 

(concentration limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

3 หนวย CIS ของ

กองทุนใด

กองทุนหน่ึง 

- ไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย CIS ท้ังหมดของ

กองทุนรวม หรือกองทุน CIS ตางประเทศ ท่ีออกหนวย

น้ัน   

- อัตราขางตนไมใชกับการลงทุนในหนวย CIS ของ

กองทุนท่ีมีลักษณะครบถวนดังน้ีโดยไดรับความ

เห็นชอบจากสํานักงาน  

(1)  มีขนาดเล็ก  

(2)  จัดต้ังขึ้นใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 

(3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง 

 

ท้ังน้ี การคํานวณสัดสวนตามนโยบายการลงทุนและอัตราสวนการลงทุน ใหเปนไป

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยการลงทุนของกองทุน และ/หรือท่ี

แกไขเพิ่มเติม 

เปนไปตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุน ท่ี ทน.

38/2560 เรื่องการ

ลงทุนของกองทุน (ฉบับ

ท่ี 5) ลงวันท่ี 12 

พฤษภาคม 2560 

 

 

สวนท่ี 5 : การดําเนินการเมื่อทรัพยสินท่ีลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม

เปนไปตามอัตราสวนการลงทุน  

2. ในกรณีท่ี............................. บรษัิทจัดการตองดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับประเภท จํานวน อัตราสวนการ

ลงทุน และวันท่ีการลงทุนไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุน และจัดสงรายงานตอ

สํานักงาน รวมท้ังจัดสงตอผูดูแลผลประโยชน ภายในวันทําการถัดจากวันครบ

ระยะเวลาดังกลาว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไวท่ีบริษัทจัดการ  

(2)  ไมลงทุน………………………..…คําเสนอซ้ือ 

 

ความในวรรคหน่ึงมิใหนํามาใชกับกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไป หรือกองทุนรวม

เพื่อผูลงทุนท่ีมิใชรายยอย ท่ีมีนโยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุนรวมฟด

เดอร ในสวนท่ีเปนการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมหรือหนวยของกองทุน

สวนท่ี 5 : การดําเนินการเมื่อทรัพยสินท่ีลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไมเปนไป

ตามอัตราสวนการลงทุน  
2. ในกรณีท่ี..........................บริษัทจัดการตองดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับประเภท จํานวน อัตราสวนการลงทุน 

และวันท่ีการลงทุนไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุน และจัดสงรายงานตอสํานักงาน 

รวมท้ังจัดสงตอผูดูแลผลประโยชน ภายใน 3 วันทําการนับแตวันครบระยะเวลา

ดังกลาว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไวท่ีบริษัทจัดการ 

(2)  ไมลงทุน………………..…………คําเสนอซ้ือ 

 

ความในวรรคหน่ึงมิใหนํามาใชกับกองทุนรวมฟดเดอร ในสวนท่ีเปนการลงทุน

ในหนวยลงทุนของกองทุนรวมหรือหนวยของกองทุนตางประเทศท่ีไมเปนไปตาม

อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการท่ีลงทุน 

(concentration limit) โดยใหดําเนินการตามท่ีกําหนดในขอ 3 ในสวนน้ีแทน  

- เปนไปตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุน ท่ี ทน.38/2560 

เรื่องการลงทุนของ

กองทุน (ฉบับท่ี 5) ลง

วันท่ี 12 พฤษภาคม 

2560 

 

 

-  เปนไปตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุน ท่ี ทน. 
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ตางประเทศท่ีมีอัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการท่ี

ลงทุน (concentration limit) เปนไปตามหลักเกณฑเก่ียวกับอัตราสวนการลงทุน

ดังกลาว แตตอมาการลงทุนไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนน้ันเปนเวลา 5 วัน

ทําการติดตอกันโดยมิไดเกิดจากการลงทุนเพิ่มโดยใหดําเนินการตามท่ีกําหนดใน

ขอ 3 ในสวนน้ีแทน 

 

3. ในกรณีการลงทุนของกองทุนตามขอ 2 วรรคสอง ในสวนท่ีเปนการลงทุนใน

หนวยลงทุนของกองทุนรวมหรือหนวยของกองทุนตางประเทศท่ีมีอัตราสวนการ

ลงทุนท่ีคํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

เปนไปตามหลักเกณฑเก่ียวกับอัตราสวนการลงทุนดังกลาว แตตอมาการลงทุน

ไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนน้ันเปนเวลา 5 วันทําการติดตอกัน โดยมิไดเกิด

จากการลงทุนเพิ่ม ใหบริษัทจัดการดําเนินการดังตอไปน้ี  

(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับประเภท จํานวน อัตราสวนการ

ลงทุน และวันท่ีการลงทุนไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุน และจัดสงรายงาน

ตอสํานักงานและผูดูแลผลประโยชน ภายในวันทําการถัดจากวันครบระยะเวลา

ดังกลาว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไวท่ีบริษัทจัดการ  

(2) แกไขใหเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนดังกลาวภายในโอกาสแรกโดย

คํานึงถึงประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ แตตองไมเกินระยะเวลา 90 วันนับแต

วันครบระยะเวลาดังกลาว  

(3) เมื่อบริษัทจัดการแกไขใหเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนท่ีกําหนดแลว ให

จัดทํารายงานขอมูลเก่ียวกับช่ือ จํานวน อัตราสวนการลงทุนในทรัพยสินดังกลาว 

รวมถึงวันท่ีสามารถแกไขได และจัดสงรายงานตอสํานักงานและผูดูแล

ผลประโยชน ภายในวันทําการถัดจากวันท่ีมีการแกไขจนเปนไปตามอัตราสวน

การลงทุนน้ัน  

(4) ในกรณีท่ีเปนกองทุนรวมฟดเดอรซ่ึงบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการตาม 

(2) หามมิใหบริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมน้ันเพิ่มเติม

จนกวาจะเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนตามท่ีหลักเกณฑกําหนด” 

 

3. บริษัทจัดการกองทุนจะรวมดําเนินการดังตอไปนี้ หากปรากฏวามีการ

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมหรือหนวยของกองทุนตางประเทศ

ไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามความมีสวนไดเสียใน

กิจการท่ีลงทุน (concentration limit) เปนเวลา 5 วันทําการติดตอกัน 

 (1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จํานวน 

อัตราสวนการลงทุน และวันท่ีการลงทุนไมเปนไปตามอัตราสวนการ

ลงทุน และจัดสงรายงานตอสํานักงานและผูดูแลผลประโยชน ภายใน 3 

วันทําการนับแตวันครบระยะเวลาดังกลาว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงาน

ไวท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวม  

(2) หามมิใหแกไขเพ่ิมเติมโครงการเพ่ือขยายวงเงินสําหรับการเสนอขาย

หนวยลงทุนของกองทุนรวมฟดเดอรดังกลาวท่ีไดจดทะเบียนไวกับ

สํานักงานแลว จนกวาการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมหรือหนวย

ของกองทุนตางประเทศจะเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนท่ีกําหนด 

(3) ในกรณีท่ีมีการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมหรือหนวยของ

กองทุนตางประเทศท่ีมีผูรับผิดชอบการบริหารจัดการกองทุนดังกลาวเปน

บุคคลท่ีมีความสัมพันธหรือเชื่อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และมี

การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายอื่นใดจากกองทุนรวมฟดเดอร

หรือผูถือหนวยลงทุนในลักษณะท่ีซํ้าซอนกับกองทุนรวมหรือกองทุน

ตางประเทศ ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมแจงเปนลายลักษณอักษรใหผูถือ

หนวยลงทุนทราบเกี่ยวกับความสัมพันธหรือเชื่อมโยงดังกลาว รวมถึงเหตุผล

และความจําเปนในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายน้ัน ภายใน 30 

วันนับแตวันครบระยะเวลาดังกลาว  

(4)  ในกรณีท่ีอัตราสวนการลงทุนของกองทุนรวมฟดเดอรเปนไปตามท่ีกําหนด

แลว ใหจัดทํารายงานขอมูลเกี่ยวกับชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนใน

ทรัพยสินดังกลาว รวมถึงวันท่ีอัตราสวนเปนไปตามท่ีกาํหนด และจัดสง

รายงานตอสํานักงานและผูดูแลผลประโยชน ภายในวันทําการถัดจากวันท่ี

เปนไปตามท่ีกําหนดน้ัน 

46/2560 เรื่อง การ

ลงทุนของกองทุน (ฉบับ

ท่ี 6) ลงวันท่ี 12 

กรกฎาคม 2560    
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7.  การรับซ้ือคืนหน วย

ลงทุน 

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :  

7.4.1 การรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการ เฉพาะสําหรับผูรวมคา

หนวยลงทุน เทาน้ัน 

(3) บริษัทจัดการจะดําเนินการใหมีการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูรวมคา

หนวยลงทุน ท่ีสั่งขายคืนหนวยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวัน

สงคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน โดยจะชําระคาขายคืน…………ดังกลาว 

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :  

7.4.1 การรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยผานบริษัทจัดการ เฉพาะสําหรับผูรวมคาหนวย

ลงทุน เทาน้ัน 

(3) บริษัทจัดการจะดําเนินการใหมีการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูรวมคา

หนวยลงทุน ท่ีสั่งขายคืนหนวยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันสง

คําสั่งขายคืนหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศของผู

ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศท่ีมีลักษณะในทํานองเดียวกัน

กับธุรกิจจัดการกองทุน โดยจะชําระคาขายคืน…………ดังกลาว 

เพื่อใหเปนไปตาม

ประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ท่ี 

สน.87/2558 

 

11. การไมขายไมรับซ้ือ

คืนไมสับเปลี่ยนหนวย

ลงทุนตามสั่ง 

1. บริษัทจัดการอาจไมขาย.....ในสาระสําคัญ  
(5) ในกรณีท่ี...........รับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) 

 

2. เมื่อปรากฎเหตุตามขอ 1. (1) (2) (3) หรือ (4)  และบริษัทจัดการ......

ดังตอไปน้ี  
(1) แจงผูถือหนวยลงทุนท่ีมีคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวย

ลงทุนไวแลวใหทราบถึงการไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุน

โดยพลัน และหากเปนเหตุตามขอ 1.(1) (2) หรือ (3) ใหเปดเผยตอ.......โดยพลัน

ดวย  
(2) รายงาน.......โดยพลัน  
(3) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปลี่ยน

หนวยลงทุนหรือหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน

ตามขอ 1.(1) (2) และ (3) เกินหน่ึงวันทําการ ....หนวยลงทุน  
(ก) รายงาน....ก็ได 

 

3. บริษัทจัดการ.......โดยพลัน 

1. บริษัทจัดการอาจไมขาย.....ในสาระสําคัญ  
(5) อยูในระหวางดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขา

บริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตนอันเน่ืองมาจากการท่ี

บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของ

เงินกองทุนไดตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยวาดวยการดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน

รวม การจัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและ

การคาหลักทรัพยและการจัดจําหนายหลักทรัพยท่ีเปนหนวยลงทุน และการ

เปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายลวงหนา ซ่ึงใหกระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ 

 

(6) ในกรณีท่ี...........รับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) 

 

2. เมื่อปรากฎเหตุตามขอ 1. (1) (2) (3) (4) หรือ (5) และบริษัทจัดการ......ดังตอไปน้ี  
(1) แจงผูถือหนวยลงทุนท่ีมีคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไว

แลวใหทราบถึงการไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยพลัน และ

หากเปนเหตุตามขอ 1.(1) (2) (3) หรือ (5) ใหเปดเผยตอ.......โดยพลันดวย  
(2) รายงาน.............โดยพลัน  
(3) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวย

ลงทุนหรือหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามขอ 

1.(1) (2) (3) และ (5) เกินหน่ึงวันทําการ ....หนวยลงทุน  
(ก) รายงาน....ก็ได 

เปนไปตามประกาศ

สํานักงานกลต. ท่ี สน. 

7/2561 เรื่อง 

หลักเกณฑ เงื่อนไข 

และวิธีการจัดการ

กองทุนรวมเพื่อผูลงทุน

ท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผู

ลงทุนท่ีมิใชรายยอย

กองทุนรวมเพื่อผูลงทุน

ประเภทสถาบัน และ

กองทุนสวนบุคคล

(ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 17 

มกราคม 2561 
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3. บริษัทจัดการ...........โดยพลัน 

15. คาธรรมเนียมและ

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจาก

กองทุนรวมและผูสั่งซ้ือ

หรือผูถือหนวยลงทุน 

15.1. คาธรรมเนียมรวม (เพดานคาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีประมาณการไดท่ี

เรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด) :  

รายการคาธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ประมาณการคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด ในอัตราไมเกินรอยละ 

4.00 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

................................................ 

 

15.2. คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม :  

15.2.1. คาธรรมเนียมการจัดการรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ 1.50 ตอป 

ของ…………… ณ วันท่ีคํานวณ  

 

15.2.2. คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ 0.07 

ตอป ของ………….. ณ วันท่ีคํานวณ  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน…….ไมเกินรอยละ 0.05 ของมูลคาทรัพยสิน

เฉพาะท่ีลงทุนในตางประเทศ  

 

15.2.3. คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

15.1. คาธรรมเนียมรวม (เพดานคาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีประมาณการไดท่ีเรียก

เก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด) :  

รายการคาธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ประมาณการคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด ในอัตราไมเกินรอยละ 4.28 

ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

................................................ 

 

15.2. คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม :  

15.2.1. คาธรรมเนียมการจัดการรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ 1.605 ตอป 

ของ…………… ณ วันท่ีคํานวณ  

 

15.2.2. คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ 0.0749 

ตอป ของ………….. ณ วันท่ีคํานวณ  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน…….ไมเกินรอยละ 0.0535 ของมูลคาทรัพยสิน

เฉพาะท่ีลงทุนในตางประเทศ  

 

15.2.3. คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 

ภาษีธุกิจเฉพาะ หรือ

ภาษีอื่นใดเปนไปตาม

ประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการกลต. ท่ี 

สน.61/2559 เรื่อง 

หนังสือช้ีชวนเสนอขาย

หนวยลงทุนของกองทุน

รวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไป 

กองทุนรวมเพื่อผูลงทุน

ท่ีมิใชรายยอยและ

กองทุนรวมเพื่อผูลงทุน

ประเภทสถาบัน (ฉบับ

ท่ี 3) 
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ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ 

0.20 ตอป ของ…………….. ณ วันท่ีคํานวณ  

 

15.2.6. คาธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมาณการคาธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไมเกินรอยละ 2.00ตอป ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

-คาธรรมเนียมท่ีปรึกษากองทุน :  

ในอัตราไมเกินรอยละ 1.00 ตอป ของ……… ณ วันท่ีคํานวณ  

 

คาธรรมเนียมผูดูแลสภาพคลอง :  

ในอัตราไมเกินรอยละ 0.20 ตอป ของ…………. ณ วันท่ีคํานวณ 

 

อื่นๆ ระบุ : 

คาใชจายท่ี……………………….ดังตอไปน้ี 

(1) คาใชจาย......................... ไดแก  

(ก) คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู 

คาใชจายดานการตลาด การสงเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน 

ตามท่ีจายจริง แตไมเกิน 2,000,000 บาท 

(ข) คาใชจาย........................... แหงประเทศไทย 

 

(2) คาใชจาย............................ ไดแก  

(ก) คาใชจาย..... แตไมเกินรอยละ 1.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  

………… 

 

(4) คาใชจายท่ีเก่ียวของกับการจัดการกองทุนซ่ึงมิไดระบุไวในขอ 15.2 (ถามี) 

โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาท่ีเกิดคาใชจาย

ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ 

0.214 ตอป ของ…………….. ณ วันท่ีคํานวณ  

 

15.2.6. คาธรรมเนียมอื่น ๆ : เพิ่มตามหัวขอท่ีกําหนดใน OFAM 

ประมาณการคาธรรมเนียมอื่น ๆ ในอัตราไมเกินรอยละ 2.14 ตอป ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  
 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

-คาธรรมเนียมท่ีปรึกษากองทุน :  

ในอัตราไมเกินรอยละ 1.07 ตอป ของ……… ณ วันท่ีคํานวณ  

 

คาธรรมเนียมผูดูแลสภาพคลอง :  

ในอัตราไมเกินรอยละ 0.214 ตอป ของ…………. ณ วันท่ีคํานวณ 

 

อื่นๆ ระบุ : 

คาใชจายท่ี……………………….ดังตอไปน้ี 

(1) คาใชจาย......................... ไดแก  

(ก) คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู 

คาใชจายดานการตลาด การสงเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน 

ตามท่ีจายจริง แตไมเกิน 2,140,000 บาท 

(ข) คาใชจาย........................... แหงประเทศไทย 

 

(2) คาใชจาย............................ ไดแก  

(ก) คาใชจาย..... แตไมเกินรอยละ 1.07 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

………… 

 

(4) คาใชจายท่ีเก่ียวของกับการจัดการกองทุนซ่ึงมิไดระบุไวในขอ 15.2 (ถามี) โดย

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาท่ีเกิดคาใชจายน้ันจริง 
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น้ันจริง ท้ังน้ี การเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวจะไมเกินรอยละ 0.05 ตอป ของ

..............ระยะเวลาบัญชีแตละป 

 

•คาใชจายตามขอ (1) .......................................รายงานประจําป 

 

ท้ังน้ี คาธรรมเนียมและคาใชจายท้ังหมดของกองทุนจะบวกดวยภาษีมูลคาเพิ่ม

และภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี)  

 

อยางไรก็ตาม .............................................ผูถือหนวยลงทุนแลว 

ท้ังน้ี การเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวจะไมเกินรอยละ 0.0535 ตอป ของ..............

ระยะเวลาบัญชีแตละป 

 

คาใชจายตามขอ (1) .........................................รายงานประจําป 

 

ท้ังน้ี คาธรรมเนียมและคาใชจายท้ังหมดของกองทุนเปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม

และภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) 

 

อยางไรก็ตาม .............................................ผูถือหนวยลงทุนแลว 

15.3. คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูสั่งซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุน : 

15.3.7. คาธรรมเนียมอื่น ๆ : มี  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

- คาธรรมเนียมการซ้ือขายหลักทรัพย  

……………………………………………………………. ในอัตราท่ีแตกตางกัน 

 

15.3. คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูสั่งซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุน : 

15.3.7. คาธรรมเนียมอื่น ๆ : มี  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

- คาธรรมเนียมการซ้ือขายหลักทรัพย  

…………………………………………………………….ในอัตราท่ีแตกตางกัน 

 

ท้ังน้ี คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูสั่งซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุนขางตน เปน

อัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน อยางไรก็ตาม 

หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่น

ใดในทํานองเ ดียวกัน  บ ริ ษัท จัดการขอสงวนสิท ธิ ท่ีป รับป รุงอัตรา

คาธรรมเนียมและคาใชจายท้ังหมดของกองทุนใหสอดคลองเฉพาะกับการ

เปลี่ยนแปลงการรับรูภาษีตางๆ ดังกลาว โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวย

ลงทุนแลว 

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม :  

*บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียมทุกวันท่ีมีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ

โดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนในแตละวันท่ีคํานวณน้ันเปนฐานในการ

คํานวณคาธรรมเนียม โดยคาธรรมเนียมดังกลาวจะบวกดวยภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี

ธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) และบริษัทจัดการจะเรียก

เก็บเปนรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ้นเดือน  

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม :  

*บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียมทุกวันท่ีมีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิโดย

ใชมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนในแตละวันท่ีคํานวณน้ันเปนฐานในการคํานวณ

คาธรรมเนียม โดยคาธรรมเนียมดังกลาวไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือ

ภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเปนรายเดือน

ภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ้นเดือน  
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15.5. การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย :  

บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ี.............ดงัตอไปน้ี  

15.5.1. กรณีท่ีบริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียม หรือคาใชจายเพิ่ม บริษัท

จัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายของกองทุนรวมเพิ่มเติมในจํานวน

เกินกวารอยละ 5 ของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามท่ีระบุไวลาสุดใน

โครงการมิได เวนแตในกรณีท่ีไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซ่ึง

คิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนาย

ไดแลวท้ังหมด และในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียม หรืออัตราคาใชจาย

เพิ่มเติมบริษัทจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน ตาม

วิธีการดังตอไปน้ีกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มดังกลาว  

(1) ประกาศหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ เปนเวลา 3 วันติดตอกัน และ  

(2) ติดประกาศไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดตอทุกแหงของ

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) ท่ีใชเปนสถานท่ีในการซ้ือขายหนวย

ลงทุน  

 

15.5.2 กรณีท่ีบริษัทจัดการจะมีการลดคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย  

บริษัทจัดการจะติดประกาศการลดคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย ไว ณ สํานักงาน

ของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

(ถามี) ท่ีใชเปนสถานท่ีในการซ้ือขายหนวยลงทุน  

 

ท้ังน้ี การเปลี่ยนแปลงตามขอ .......................คาใชจาย  

 

15.5.3 กรณีท่ีสมาคม....................ผูถือหนวยลงทุนแลว 

15.5. การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย :  

บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ี..................ดังตอไปน้ี 

15.5.1. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไดดําเนินการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือ

คาใชจายเพ่ิมขึ้นตามท่ีไดระบุไวในโครงการ บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูล

เร่ืองดังกลาวใหผูลงทุนทราบอยางท่ัวถึงดวยวิธีการท่ีเหมาะสม ภายใน 3 วันทํา

การนับแตวันที่มีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาวเพ่ิมขึ้น 

เชน เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการหรือทางหนังสือพิมพ หรือ

จัดใหมีขอมูลเร่ืองดังกลาวไว ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหนวยลงทุนทุกแหงของ

บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) เปนตน 

 

ในกรณีท่ีเปนกองทุนรวมเปดซ่ึงโครงการไดระบุไวอยางชัดเจนแลววาบริษัท

จัดการกองทุนรวมสามารถเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพ่ิมขึ้นจาก

มูลคาขั้นสูงของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามท่ีระบุไวลาสุดใน

โครงการ และตอมาบริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพ่ิมขึ้นตามท่ีระบุไวน้ัน ใหบริษัทจัดการกองทุน

รวมเปดเผยเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน

กอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพ่ิมขึ้นตามวิธีการดังตอไปน้ี 

(1) ประกาศหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ เปนเวลา 3 วันติดตอกัน 

และ 

(2) จัดใหมีขอมูลเร่ืองดังกลาวไวในท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหนวย

ลงทุนทุกแหงของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือ

คืนหนวยลงทุน (ถามี)  
 

ในกรณีท่ีเปนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพ่ิมขึ้นเกินกวาอัตรา

รอยละ 5 ของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามท่ีระบุไวลาสุดในโครงการ 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายท่ีเพ่ิมขึ้น

ดังกลาวไดตอเมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงคิดตาม

จํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ี

จําหนายไดแลวท้ังหมด 
 

15.5.2 กรณีท่ีบริษัทจัดการจะมีการลดคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย 

เปนไปตามประกาศ

สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ท่ี สน. 22/2560 เรื่อง 

หลักเกณฑ เงื่อนไข 

และวิธีการจัดการ

กองทุนรวมเพื่อผู

ลงทุนท่ัวไป กองทุน

รวมเพื่อผูลงทุนท่ีมิใช

รายยอย กองทุนรวม

เพื่อผูลงทุนประเภท

สถาบัน และกองทุน

สวนบุคคล (ฉบับท่ี 5) 

ลงวันท่ี 15 มีนาคม 

2560   
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บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลเร่ืองการลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใหผู

ลงทุนทราบอยางท่ัวถึงดวยวิธีการท่ีเหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแตวันท่ี

มีการลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาว เชน เผยแพรขอมูลไวบน

เว็บไซตของบริษัทจัดการหรือทางหนังสือพิมพ หรือจัดใหมีขอมูลเร่ือง

ดังกลาวไว ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหนวยลงทุนทุกแหงของบริษัทจัดการและ

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) เปนตน 
 

ท้ังน้ี การเปลี่ยนแปลงตามขอ ……………………………..คาใชจาย  

 

15.5.3 กรณีท่ีสมาคม....................ผูถือหนวยลงทุนแลว 

20. ขอกําหนดอื่น ๆ  20.2) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมการดํารงความเพียงพอ........ ดําเนินการ

เลิกกองทุนรวมตอไป 

20.3) ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน……………...……. 

20.4) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน……………… 

20.5) การกูยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน…………. 

20.6) การจัดทําทะเบียนหนวย………………….. 

20.7) หลักเกณฑและวิธีการ…………………. 

20.8) สรุปสาระสําคัญ……………………… 

20.9) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการ……………….. 

20.10) ขอกําหนดเก่ียวกับ FATCA………………………….. 

20.2) ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 

20.3) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน 

20.4) การกูยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน 

20.5) การจัดทําทะเบียนหนวย………………….. 

20.6) หลักเกณฑและวิธีการ…………………. 

20.7) สรุปสาระสําคัญ……………………… 

20.8) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการ……………….. 

20.9) ขอกําหนดเก่ียวกับ FATCA………………………….. 

ยายขอ 20.2 ไปขอ 21 

เ พ่ือใหสอดคลองกับ

หัวขอในระบบ OFAM 

21. การดําเนินการกรณี

บริษัทจัดการไมสามารถ

ดํารงเงินกองทุนไดตามท่ี

ประกาศกําหนด  

 

 

21. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการ......................กองทุนรวม 

 

(ยายขอ 21 ไปอยูขอ 22 ตามระบบ OFAM) 

 

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไมสามารถดํารงเงินกองทุนไดตามท่ี

ประกาศกําหนด : 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมสามารถดํารงเงินกองทุนไดตามท่ีประกาศกําหนด 

บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการรายอื่นเขาจัดการกองทุน

รวมแทนดวยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียง

ขางมากของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันมากกวา

รอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวม

ภายใน 15 วันนับแตวันท่ีรูหรือควรรูวาไมสามารถดํารงเงินกองทุนได ท้ังน้ี 

หากมีเหตุจําเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใหสํานักงานพิจารณาขยาย

ระยะเวลาออกไปได โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมจะ

เพิ่มหัวขอ 21 ใหเปนไป

ตามระบบ OFAM  และ

ปรับปรุงใหเปนไปตาม

ประกาศสํานักงานกลต. 

ท่ีสธ. 12/2561 เรื่อง 

หลักเกณฑใน

รายละเอียดเก่ียวกับการ

ดํารงเงินกองทุนของผู

ประกอบธุรกิจการ
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คํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในกรณีท่ีมีคาใชจาย

เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเปนผูรับผิดชอบ

คาใชจายดังกลาว หากบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการไดภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป 

จัดการกองทุนรวม การ

จัดการกองทุนสวน

บุคคล การเปนนายหนา

ซ้ือขายหลักทรัพยและ 

การคาหลักทรัพยและ 

การจัดจําหนายหลัก 

ทรัพยท่ีเปนหนวย

ลงทุน และการเปน

ผูจัดการเงินทุนสัญญา

ซ้ือขายลวงหนา และ

ขอกําหนดกรณีท่ีไม

สามารถดํารง

เงินกองทุนได ลงวันท่ี 

17 มกราคม 2561 

 
 

สวนขอผูกพัน 

เร่ือง เดิม ใหม เหตุผล 

22. การเลิกกองทุนรวม 22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :  

22.1.1. หากปรากฏวากองทุนเปดใดมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปน

จํานวนดังน้ี  

(1) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวาสามสิบหารายในวันทําการใด ๆ 

ภายหลังจากวันทําการถัดจากวันท่ีกองทุนจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยฯ  

(2) มูลคาหนวยลงทุนท่ีขายไดแลวท้ังหมดโดยคํานวณตามมูลคาท่ีตราไวของหนวย

ลงทุนลดลงเหลือนอยกวาหาสิบลานบาทในวันทําการใด และบริษัทจัดการประสงค

จะเลิกกองทุนรวม  

(3) มีการขายคืนหนวยลงทุน ณ วันใดวันหน่ึงเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวย

ลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด แตไมรวมถึงกรณีท่ีเปนการขายคืนหนวยลงทุนของ

22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :  

22.1.1. หากปรากฏวากองทุนเปดใดมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุน

เปนจํานวนดังน้ี 

1.   จํานวนผู ถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 ราย ใหบริษัทจัดการ

ดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1)  ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไดแจงตลาดหลักทรัพยไวกอนมีการปดสมุด

ทะเบียนวาจะเลิกกองทุนรวมเมื่อมีผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 

35 ราย ใหบริษัทจัดการดําเนินการเพ่ือเลิกกองทุนรวมดังน้ี 

(ก)  แจงใหตลาดหลักทรัพยทราบเพ่ือดําเนินการตามขั้นตอนในการ

เพิกถอนหนวยลงทุนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนของตลาด

หลักทรัพย โดยใหบริษัทจัดการกําหนดวันปดสมุดทะเบียนเพ่ือกําหนด

เปนไปตามประกาศ

สํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย ท่ี สน. 

22/2560 เรื่อง หลักเกณฑ 

เงื่อนไข และวิธีการจัดการ

กองทุนรวมเพื่อผูลงทุน

ท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผู

ลงทุนท่ีมิใชรายยอย  

กองทุนรวมเพื่อผูลงทุน
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กองทุนรวมตลาดเงิน และการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหนวยลงทุน   
(4) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาหาวันทําการซ้ือขายหนวย

ลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ี

จําหนายไดแลวท้ังหมด แตไมรวมถึงกรณีท่ีเปนการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุน

รวมตลาดเงิน และการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหนวยลงทุน   

สิทธิในการรับเงินคืนจากการเลิกกองทุนรวมและแจงขอมูลดังกลาวผาน

ชองทางของตลาดหลักทรัพย 

(ข)  ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนในวันเดียวกัน

กับวันที ่ตลาดหลักทรัพยสั ่งหามซื ้อหรือขายหนวยลงทุนในตลาด

หลักทรัพยตามขั ้นตอนในการเพิกถอนหนวยลงทุนจากการเปน

หลักทรัพยจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย 

(ค)  แจงเปนหนังสือใหผูดูแลผลประโยชนและสํานักงานทราบภายในวัน

ทําการถัดจากวันท่ีตลาดหลักทรัพยสั่งหามซ้ือหรือขายหนวยลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพย 

(ง)  จําหนายทรัพยสินท่ีเหลืออยูของกองทุนรวมดังกลาวภายใน 5 

วันทําการนับแตวันท่ีตลาดหลักทรัพยสั่งหามซ้ือหรือขายหนวยลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพยเพ่ือรวบรวมเงินเทาท่ีสามารถกระทําไดเพ่ือชําระเงินคืน

ใหผูถือหนวยลงทุน 

(จ)  แจงใหผูถือหนวยลงทุนท่ีมีชื่ออยูในวันปดสมุดทะเบียนตาม (1) 

(ก) ทราบโดยทางไปรษณียลงทะเบียน และชําระเงินท่ีรวบรวมไดตาม 

(1) (ง) คืนใหผูถือหนวยลงทุนตามสัดสวนภายใน 10 วันทําการนับแต

วันท่ีตลาดหลักทรัพยสั่งหามซ้ือหรือขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพย

และเมื่อไดดําเนินการชําระเงินแลวใหถือวาเปนการเลิกกองทุนรวมน้ัน 
 

(2)  ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมไดแจงตลาดหลักทรัพยตาม (1)  

ใหบริษัทจัดการแจงเปนหนังสือใหสํานักงานทราบภายใน 3 วันทําการ

นับแตวันท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมไดรับแจงผลการปดสมุดทะเบียน และ

ดําเนินการปดสมุดทะเบียนอีกคร้ังหน่ึงเมื่อครบระยะเวลา 30 วันนับแต

วันท่ีมีการปดสมุดทะเบียนในคร้ังกอน พรอมท้ังดําเนินการดังน้ี 

 (ก)  ในกรณีท่ีการปดสมุดทะเบียนในคร้ังหลังมีผูถือหนวยลงทุนนอยกวา 

35 ราย ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการเพ่ือเลิกกองทุนรวมโดยให

ปฎิบติัตามขั้นตอนท่ีกําหนดใน (1) 

 (ข)  ในกรณีท่ีการปดสมุดทะเบียนในคร้ังหลังมีผูถือหนวยลงทุนต้ังแต 

35 รายขึ้นไป ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมแจงเปนหนังสือใหสํานักงาน

ทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมไดรับแจง

ผลการปดสมุดทะเบียนดังกลาว 

ประเภทสถาบัน  

และกองทุนสวนบุคคล 

(ฉบับท่ี  5) ลงวันท่ี 15 

มีนาคม 2560   
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2. มูลคาหนวยลงทุนท่ีขายไดแลวท้ังหมดโดยคํานวณตามมูลคาท่ีตราไวของ

หนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวาหาสิบลานบาทในวันทําการใด และบริษัทจัดการ

ประสงคจะเลิกกองทุนรวม 

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  
บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังตอไปน้ี  
1 ยุติการรับคําสั่งซ้ือ..................ปรากฏเหตุตามขอ 22.1.1  

2. แจงใหผูถือหนวยลงทุนท่ีมีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบโดยทาง

ไปรษณียลงทะเบียน รวมท้ังแจงเปนหนังสือใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

ท้ังน้ี ภายในวัดถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการทราบเหตุตามขอ 22.1.1  

3. จําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีเหลืออยูของกองทุนภายในวันถัดจากวันท่ี

บริษัทจัดการทราบเหตุตามขอ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเทาท่ีสามารถกระทําไดเพื่อ

ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ  

4. ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินท่ีรวบรวมไดตามขอ 3. ใหผูถือ

หนวยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแตวันท่ีบริษัทจัดการทราบเหตุตามขอ 22.1.1 

และเมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแลวใหถือวาเปนการเลิกกองทุน  

 

เมื่อไดดําเนินการตามขอ 1. ถึง 4. แลว หากมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยูจาก

การดําเนินการตามขอ 3. บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม 

 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา บริษัทจัดการจะ

ดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังตอไปน้ี  

(ก) แจงเปนหนังสือใหผูดูแลผลประโยชนและสํานักงานทราบ และแจงใหตลาดหลัก

ทัพยทราบในกรณีท่ีหนวยลงทุนของกองทุนรวมน้ันเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย ท้ังน้ี กอนวันเลิกกองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ  

(ข) แจงผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนท่ัวไปทราบเรื่องดังกลาวกอนวันเลิกกองทุนรวม

เปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ เชน ประกาศในหนังสือพิมพรายวันแหงทองถ่ิน 

เปนตน และ  

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :  

บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังตอไปน้ี  

1 ยุติการรับคําสั่งซ้ือ...................ปรากฏเหตุตามขอ 22.1.1 

2. แจงใหผูถือหนวยลงทุนท่ีมีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบโดยทาง

ไปรษณียลงทะเบียน รวมท้ังแจงเปนหนังสือใหผู ดูแลผลประโยชนและ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแตวันท่ีปรากฏ

เหตุตามขอ 22.1.1 

3. จําหนายทรัพยสินท่ีเหลืออยูของกองทุนภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ี

ปรากฏเหตุตามขอ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเทาท่ีสามารถกระทําไดเพื่อชําระคา

ขายคืนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ 

4. ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินท่ีรวบรวมไดตามขอ 3. ใหผู

ถือหนวยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแตวันท่ีปรากฏเหตุตามขอ 22.1.1 และ

เมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแลวใหถือวาเปนการเลิกกองทุน 

 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา บริษัทจัดการจะ

ดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังตอไปน้ี 

(ก) แจงเปนหนังสือใหผูดูแลผลประโยชนและสํานักงานทราบ และแจงใหตลาด

หลักทรัพยทราบในกรณีท่ีหนวยลงทุนของกองทุนรวมน้ันเปนหลักทรัพยจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ท้ังน้ี กอนวันเลิกกองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวา 5 

วันทําการ 

(ข)  ดําเนินการดวยวิธีการใด ๆ เพ่ือใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนท่ัวไป

ทราบเร่ืองดังกลาวกอนวันเลิกกองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทํา

การ เชน เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือทาง

หนังสือพิมพ หรือโดยจัดใหมีขอมูลเร่ืองดังกลาวไว ณ สถานท่ีในการซ้ือ
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(ค) จําหนายทรัพยสินของกองทุนเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแส

รายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย และตั๋วสัญญาใชเงินท่ีมีกําหนดระยะเวลาใชเงิน

คืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จสิ้นกอนวันเลิกกองทุน 

ขายหนวยลงทุนทุกแหงของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับ

ซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) เปนตน    

(ค) จําหนายทรัพยสินท่ีเหลืออยูของกองทุนเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝาก

ประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย และตั๋วสัญญาใชเงินท่ีมี

กําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จสิ้นกอนวันเลิกกองทุน  
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ตารางสรุปรายละเอียดการแกไขโครงการกองทนุเปดเคแทม เวิลด เอ็นเนอรจี ฟนด 
 

เร่ือง เดิม ใหม เหตุผล 

3.  วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ข อ ง

โครงการจัดการกองทุน

รวม ชนิดกอง ทุนรวม 

ป ร ะ เ ภ ท ก อ ง ทุ น ร ว ม 

น โ ย บ า ย ก า ร ล ง ทุ น 

ลักษณะพิเศษ การลงทุน

ในตางประเทศ การลงทุน

ใ น สั ญ ญ า ซ้ื อ ข า ย

ลวงหนา ประเภทและ

อัตราสวนการลงทุนใน

หลักทรัพยหรือทรัพยสิน

อื่น หรือการหาดอกผล

โดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน  

 

3.11. รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเนนลงทุน……… (Unlisted securities) 

 

ในกรณีท่ีกองทุนมกีารลงทุนในกองทุนหลักไมนอยกวารอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสิน

สุทธิของกองทุนหลัก หากปรากฏวา กองทุนหลักดังกลาว มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ

ลดลงในลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังตอไปน้ี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม

หลักเกณฑ และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยประกาศกําหนด  
(1) มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันใดวันหน่ึงลดลงเกินกวาสองในสามของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก 

(2) ยอดรวมของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในชวงระยะเวลาหาวัน

ทําการใดติดตอกัน คิดเปนจํานวนเกินกวาสองในสามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทุนหลกั 

 

เงื่อนไข ในกรณีท่ีกองทุนหลัก มีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะดังกลาวบริษัท

จัดการดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1) แจงเหตุท่ีกองทุนหลักมีมูลคาทรัพยสินลดลง พรอมแนวทางการดําเนินการโดย

คํานึงถึงประโยชนท่ีดีท่ีสุดของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม ใหสํานักงานและผูถือหนวย

ลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแตวันท่ีมีการเปดเผยขอมูลของกองทุนหลัก  

(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับ

แตวันท่ีมีการเปดเผยขอมูลของกองทุนหลัก  

(3)  รายงานผล.........................................แลวเสร็จ 

(4)  เปดเผยขอมูล...........................................ดังกลาวดวย 

 

ท้ังน้ี ระยะเวลา............................................สํานักงาน 

3.11. รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเนนลงทุน……… (Unlisted securities) 

 

ในกรณีท่ีกองทุนมกีารลงทุนในกองทุนปลายทางไมนอยกวารอยละ 5 ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทาง หากปรากฏวา มูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทุนปลายทางท่ีกองทุนรวมไปลงทุนมีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงใน

ลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังตอไปน้ี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ 

และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ประกาศกําหนด  

(1)  มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันใดวันหน่ึงลดลงเกินกวา สองในสามของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทางดังกลาว 

(2)  ยอดรวมของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทางดังกลาวลดลงในชวง

ระยะเวลาหาวันทําการใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวาสองในสามของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทางน้ัน 

 

เงื่อนไข ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะ

ดังกลาวบริษัทจัดการดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1)  แจงเหตุท่ีกองทุนปลายทางมีมูลคาทรัพยสินลดลง พรอมแนวทางการ

ดําเนินการของบริษัทจัดการโดยคํานึงถึงประโยชนท่ีดีท่ีสุดของผูถือหนวยลงทุน

โดยรวมใหสํานักงานและผูถือหนวยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต

วันท่ีมีการเปดเผยขอมูลของกองทุนปลายทางท่ีปรากฏเหตุ 

(2)  ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน

นับแตวันท่ีมีการเปดเผยขอมูลของกองทุนปลายทางท่ีปรากฏเหตุ  

(3)  รายงานผล......................................แลวเสร็จ 

(4)  เปดเผยขอมูล....................................ดังกลาวดวย 

 

ท้ังน้ี ระยะเวลา....................................สํานักงาน 

เ พื่ อ ใ ห เ ป น ไ ป ต า ม

ประกาศสํานักงาน ท่ี  

ส น .  2 2 / 2560 เ รื่ อ ง  

หลักเกณฑ เงื่อนไข และ

วิธีการจัดการกองทุนรวม

เพื่อผูลงทุนท่ัวไป กองทุน

รวมเพื่ อผู ลง ทุนท่ีมิ ใช

รายยอย กองทุนรวมเพ่ือ

ผูลงทุนประเภทสถาบัน 

และกองทุนสวนบุคคล 

(ฉบับท่ี  5) ลงวันท่ี 15 

มีนาคม 2560   
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3.14. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น เพื่อเปนทรัพยสินของ

กองทุนรวมในประเทศและตางประเทศ :  

สวนท่ี 1 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single 

entity limit)  

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดังนี ้

5.1 เปนตราสารหนี้ ที่.............. 

.................................. 

ไมเกินอัตราดังนี้ แลวแตอัตราใด

จะสูงกวา 

1.  20%หรือ 

2.  น้ําหนักของตราสารทีล่งทุนใน 

benchmark + 5% 

6 ทรัพยสินดังนี้  

 

6.1.2 มี credit rating อยูในระดับ 

investment grade 

 

6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คูสัญญามี credit 

rating อยูในระดับ investment grade 

...................................... 

รวมกันไมเกินอัตราดังนี้ แลวแต

อัตราใดจะสูงกวา 

(1) 15% (หรือไมเกิน 10% เม่ือ

เปนการลงทุนในตางประเทศหรือ

ผู มีภาระผูกพันมีภู มิลําเนาอยู

ต า ง ป ร ะ เ ท ศ  โ ด ย เ ลื อ ก ใ ช   

credit rating แ บ บ  national 

scale) หรือ 

(2) น้ําหนักของทรัพยสินที่ลงทุน

ใน benchmark + 5% 

 

 

3.14. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น เพื่อเปนทรัพยสินของ

กองทุนรวมในประเทศและตางประเทศ :  

สวนท่ี 1 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา 

(single entity limit)  

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดังนี ้

5.1 เปนตราสารหนี้ ที่.............. 

.................................. 

ไมเกินอัตราดังนี้ แลวแตอัตราใด

จะสูงกวา 

1.  10%หรือ 

2.  น้ําหนักของตราสารทีล่งทุนใน 

benchmark + 5% 

6 ทรัพยสินดังนี้  

 

6.1.2 มี credit rating* อยูในระดับ 

investment grade 

 

6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คูสัญญามี credit 

rating** อยูในระดับ investment 

grade 

...................................... 

หมายเหตุ : 

*กรณีเปนการลงทุนในตางประเทศ

หรือผูมีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู

ตางประเทศ สามารถเลือกใช credit 

rating แบบ national scale 

**กรณีเปนการลงทุนในตางประเทศ

ท่ีคูสัญญาในฐานะผูมีภาระผูกพันมี

ภูมิลําเนาอยูตางประเทศ สามารถ

เลือกใช credit rating แบบ national 

scale 

รวมกันไมเกินอัตราดังนี้ แลวแต

อัตราใดจะสูงกวา 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ําหนักของทรัพยสินที่ลงทุนใน 

benchmark + 5% 

 

เ ป น ไ ป ต า ม ป ร ะ ก า ศ

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร กํ า กั บ

ตลาดทุน ท่ี ทน. 2/2561 

เ รื่ อ ง  ก า ร ล ง ทุ น ข อ ง

กองทุน (ฉบับท่ี 8) ลงวันท่ี 

4 มกราคม 2561    
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สวนท่ี 4 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการท่ีลงทุน 

(concentration limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

3 หนวย CIS ของกองทุน

ใดกองทุนหน่ึง 

- ไมเกิน 25% ของจํานวนหนวย CIS ท้ังหมด

ของกองทุนรวมหรือกองทุน CIS ตางประเทศ ท่ี

ออกหนวยน้ัน  

- อัตราขางตนไมใชกับการลงทุนในหนวย CIS 

ของกองทุนท่ีจัดตั้งขึ้นใหมท่ีมีขนาดเล็กและมี

การเสนอขายตอผูลงทุนในวงกวางโดยไดรับ

ความเห็นชอบจากสํานักงาน 

ท้ังน้ี การคํานวณสัดสวนตามนโยบายการลงทุนและอัตราสวนการลงทุน ใหเปนไป

ตามภาคผนวก 5 แหงประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยการลงทุนของ

กองทุน และ/หรือท่ีแกไขเพิ่มเติม 

สวนท่ี 4 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการท่ีลงทุน 

(concentration limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

3 หนวย CIS ของกองทุน

ใดกองทุนหน่ึง 

- ไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย CIS 

ท้ังหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS 

ตางประเทศ ท่ีออกหนวยน้ัน   

- อัตราขางตนไมใชกับการลงทุนในหนวย 

CIS ของกองทุนท่ีมีลักษณะครบถวนดังน้ี

โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน  

(1)  มีขนาดเล็ก  

(2)  จัดต้ังขึ้นใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 

(3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง 

ท้ังน้ี การคํานวณสัดสวนตามนโยบายการลงทุนและอัตราสวนการลงทุน ให

เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยการลงทุนของกองทุน 

และ/หรือท่ีแกไขเพิ่มเติม 

เ ป น ไ ป ต า ม ป ร ะ ก า ศ

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร กํ า กั บ

ตลาดทุน ท่ี ทน.38/2560 

เรื่องการลงทุนของกองทุน 

(ฉบับท่ี  5)  ลง วันท่ี  12 

พฤษภาคม 2560 

 

 

สวนท่ี 5 : การดําเนินการเมื่อทรัพยสินท่ีลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม

เปนไปตามอัตราสวนการลงทุน  
2. ในกรณีท่ี. . .. ... ... ... ... ... ... ... ... . บริษัทจัดการตองดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับประเภท จํานวน อัตราสวนการลงทุน 

และวันท่ีการลงทุนไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุน และจัดสงรายงานตอ

สํานักงาน รวมท้ังจัดสงตอผูดูแลผลประโยชน ภายในวันทําการถัดจากวันครบ

ระยะเวลาดังกลาว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไวท่ีบริษัทจัดการ 

(2)  ไมลงทุน………………………..…คําเสนอซ้ือ 
 

ความในวรรคหน่ึงมิใหนํามาใชกับกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไป หรือกองทุนรวมเพื่อ

ผูลงทุนท่ีมิใชรายยอย ท่ีมีนโยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุนรวมฟดเดอร ใน

สวนท่ีเปนการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมหรือหนวยของกองทุน

ตางประเทศท่ีมีอัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการท่ี

สวนท่ี 5 : การดําเนินการเมื่อทรัพยสินท่ีลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม

เปนไปตามอัตราสวนการลงทุน  
2. ในกรณีท่ี..........................บริษัทจัดการตองดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับประเภท จํานวน อัตราสวนการ

ลงทุน และวันท่ีการลงทุนไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุน และจัดสงรายงานตอ

สํานักงาน รวมท้ังจัดสงตอผูดูแลผลประโยชน ภายใน 3 วันทําการนับแตวันครบ

ระยะเวลาดังกลาว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไวท่ีบริษัทจัดการ 

(2)  ไมลงทุน………………..…………คําเสนอซ้ือ 
 

ความในวรรคหน่ึงมิใหนํามาใชกับกองทุนรวมฟดเดอร ในสวนท่ีเปนการ

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมหรือหนวยของกองทุนตางประเทศท่ีไม

เปนไปตามอัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการท่ี

ลงทุน (concentration limit) โดยใหดําเนินการตามท่ีกําหนดในขอ 3 ในสวนน้ี

แทน  

-  เปนไปตามประกาศ

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร กํ า กั บ

ตลาดทุน ท่ี ทน.38/2560 

เรื่องการลงทุนของกองทุน 

(ฉบับท่ี  5)  ลง วันท่ี  12 

พฤษภาคม 2560 

 

 
-  เ ป น ไ ปต าม ปร ะ ก า ศ

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร กํ า กั บ

ตลาดทุน ท่ี ทน. 46/2560 

เ รื่ อ ง  ก า ร ล ง ทุ น ข อ ง
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ลงทุน (concentration limit) เปนไปตามหลักเกณฑเก่ียวกับอัตราสวนการลงทุน

ดังกลาว แตตอมาการลงทุนไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนน้ันเปนเวลา 5 วันทํา

การติดตอกันโดยมิไดเกิดจากการลงทุนเพิ่มโดยใหดําเนินการตามท่ีกําหนดในขอ 3 

ในสวนน้ีแทน 

 

3. ในกรณีการลงทุนของกองทุนตามขอ 2 วรรคสอง ในสวนท่ีเปนการลงทุนในหนวย

ลงทุนของกองทุนรวมหรือหนวยของกองทุนตางประเทศท่ีมีอัตราสวนการลงทุนท่ี

คํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) เปนไปตาม

หลักเกณฑเก่ียวกับอัตราสวนการลงทุนดังกลาว แตตอมาการลงทุนไมเปนไปตาม

อัตราสวนการลงทุนน้ันเปนเวลา 5 วันทําการติดตอกัน โดยมิไดเกิดจากการลงทุน

เพิ่ม ใหบริษัทจัดการดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับประเภท จํานวน อัตราสวนการลงทุน 

และวันท่ีการลงทุนไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุน และจัดสงรายงานตอ

สํานักงานและผูดูแลผลประโยชน ภายในวันทําการถัดจากวันครบระยะเวลา

ดังกลาว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไวท่ีบริษัทจัดการ 

(2) แกไขใหเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนดังกลาวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึง

ประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ แตตองไมเกินระยะเวลา 90 วันนับแตวันครบ

ระยะเวลาดังกลาว 

(3) เมื่อบริษัทจัดการแกไขใหเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนท่ีกําหนดแลว ใหจัดทํา

รายงานขอมูลเก่ียวกับช่ือ จํานวน อัตราสวนการลงทุนในทรัพยสินดังกลาว รวมถึง

วันท่ีสามารถแกไขได และจัดสงรายงานตอสํานักงานและผูดูแลผลประโยชน 

ภายในวันทําการถัดจากวันท่ีมีการแกไขจนเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนน้ัน 

(4) ในกรณีท่ีเปนกองทุนรวมฟดเดอรซ่ึงบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการตาม (2) 

หามมิใหบริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมน้ันเพ่ิมเติมจนกวาจะ

เปนไปตามอัตราสวนการลงทุนตามท่ีหลักเกณฑกําหนด” 

 

3. บริษัทจัดการกองทุนจะรวมดําเนินการดังตอไปนี้ หากปรากฏวามี

การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมหรือหนวยของกองทุน

ตางประเทศไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามความมี

สวนไดเสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เปนเวลา 5 วันทํา

การติดตอกัน 

 (1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี ่ยวกับประเภท จํานวน 

อัตราสวนการลงทุน และวันที่การลงทุนไมเปนไปตามอัตราสวนการ

ลงทุน และจัดสงรายงานตอสํานักงานและผูดูแลผลประโยชน ภายใน 

3 วันทําการนับแตวันครบระยะเวลาดังกลาว ตลอดจนจัดเก็บสําเนา

รายงานไวท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวม  

(2) หามมิใหแกไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อขยายวงเงินสําหรับการเสนอ

ขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมฟดเดอรดังกลาวที่ไดจดทะเบียนไว

กับสํานักงานแลว จนกวาการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม

หรือหนวยของกองทุนตางประเทศจะเปนไปตามอัตราสวนการลงทุน

ท่ีกําหนด 

(3) ในกรณีท่ีมีการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมหรือหนวยของ

กองทุนตางประเทศที่มีผูรับผิดชอบการบริหารจัดการกองทุนดังกลาว

เปนบุคคลที่มีความสัมพันธหรือเชื่อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 

และมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายอื่นใดจากกองทุนรวม

ฟดเดอรหรือผูถือหนวยลงทุนในลักษณะที่ซํ้าซอนกับกองทุนรวมหรือ

กองทุนตางประเทศ ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมแจงเปนลายลักษณ

อักษรใหผู ถือหนวยลงทุนทราบเกี่ยวกับความสัมพันธหรือเชื่อมโยง

ดังกลาว รวมถึงเหตุผลและความจําเปนในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือ

คาใชจายน้ัน ภายใน 30 วันนับแตวันครบระยะเวลาดังกลาว  

(4)  ในกรณีท่ีอัตราสวนการลงทุนของกองทุนรวมฟดเดอรเปนไปตามท่ี

กําหนดแลว ใหจัดทํารายงานขอมูลเกี่ยวกับชื่อ จํานวน อัตราสวนการ

ลงทุนในทรัพยสินดังกลาว  รวมถึงวันท่ีอัตราสวนเปนไปตามท่ีกําหนด 

และจัดสงรายงานตอสํานักงานและผูดูแลผลประโยชน ภายในวันทํา

การถัดจากวันท่ีเปนไปตามท่ีกําหนดน้ัน 

กองทุน (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 

12 กรกฎาคม 2560    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    5                                                    KT-ENERGY 

เร่ือง เดิม ใหม เหตุผล 

7. การรับซ้ือคืนหนวย

ลงทุน 

7.4.4 การชําระเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะชําระเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนภายใน 

5 วันทําการนับต้ังแตวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคา

หนวยลงทุน ในการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัท

จัดการจะชําระเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามวิธีการท่ีผูถือ

หนวยลงทุนระบุไวในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน 

7.4.4 การชําระเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะชําระเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนใหแกผูขายคืนหนวยลงทุน

ภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ 

มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการ

ในตางประเทศของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศท่ีมี

ลักษณะในทํานองเดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุน ในการชําระเงินคาขายคืน

หนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินคารับซ้ือคืนหนวย

ลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามวิธีการท่ีผูถือหนวยลงทุนระบุไวในใบคําขอเปด

บัญชีผูถือหนวยลงทุน 

เพื่อใหเปนไปตาม

ประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ท่ี 

สน.87/2558 

 

8. การสับเปลี่ยนหนวย

ลงทุน 

 

8.2.1 วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

8.2.1.1 การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน..................รับซ้ือคืน (ถามี) 

5) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกจากกองทุนน้ี 

หากจํานวนเงินท้ังหมดท่ีไดจากการขายคืนหนวยลงทุนมีไมเพียงพอท่ีจะนําไปซ้ือ

หนวยลงทุนของกองทุนอื่น ตามมูลคาขั้นตํ่าท่ีระบุไวในโครงการของกองทุน

ปลายทาง บริษัทจัดการจะไมนําเงินไปซ้ือหนวยลงทุนตามท่ีระบุไว แตะจะชําระเงิน

คาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามเงื่อนไขท่ีผูถือหนวยลงทุนไดระบุไว

ในคําขอเปดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีทํารายการสับเปลี่ยนหนวย

ลงทุน 

 

8.2.1 วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

8.2.1.1 การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน...................รับซ้ือคืน (ถามี)  

5) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกจากกองทุนน้ี 

หากจํานวนเงินท้ังหมดท่ีไดจากการขายคืนหนวยลงทุนมีไมเพียงพอท่ีจะนําไปซ้ือ

หนวยลงทุนของกองทุนอื่น ตามมูลคาขั้นตํ่าท่ีระบุไวในโครงการของกองทุน

ปลายทาง บริษัทจัดการจะไมนําเงินไปซ้ือหนวยลงทุนตามท่ีระบุไว แตะจะชําระ

เงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามเงื่อนไขท่ีผูถือหนวยลงทุนได

ระบุไวในคําขอเปดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวัน

คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน โดย

มิใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศของผูประกอบธุรกิจการจัดการ

กองทุนตางประเทศท่ีมีลักษณะในทํานองเดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุน 

11. การไมขายไมรับซ้ือ

คืนไมสับเปลี่ยนหนวย

ลงทุนตามสั่ง 

1. บริษัทจัดการอาจไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามคําสั่ง

ซ้ือ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนท่ีไดรับไวแลว หรืออาจหยุดรับคํา

สั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได ในกรณีท่ีปรากฏเหตุ

ดังตอไปน้ี  

(1) ตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซ้ือขายหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซ้ือขายได

ตามปกติ 

(2) เมื่อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนเห็นวามีเหตุจําเปน

ทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยาง

1. บริษัทจัดการอาจไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตาม

คําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนท่ีไดรับไวแลว หรืออาจ

หยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได ในกรณีท่ี

ปรากฏเหตุดังตอไปน้ี  
(1) ตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซ้ือขายหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซ้ือขายได

ตามปกติ  
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและ

สมเหตุสมผลวาเปนกรณีดังตอไปน้ี โดยไดรับความเห็นชอบของผูดูแล

ผลประโยชนแลว  

เปนไปตามประกาศ

สํานักงานกลต. ท่ี สน.

87/2558 เรื่องหลักเกณฑ 

เงื่อนไข และวิธีการ

จัดการกองทุนรวมเพื่อผู

ลงทุนท่ัวไป กองทุนรวม

เพื่อผูลงทุนรายยอย 

กองทุนรวมเพื่อผูลงทุน
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สมเหตุสมผล หรือไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางเปน

ธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจําเปนอื่นใดเพ่ือคุมครองประโยชนของผูถือหนวย

ลงทุน ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะไมขาย ไมรับซ้ือคืนหรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตาม

คําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนท่ีไดรับมาแลว หรือจะหยุด

รับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนในกรณีน้ีไดไมเกิน 1 วัน

ทําการ เวนแตไดรับผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศตาม

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการ

ลงทุนในหรือมีไวซ่ึงหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศเพื่อเปนทรัพยสินของ

กองทุน และการกําหนดอัตราสวนการลงทุน เมื่อมีเหตุการณดังตอไปน้ีเกิดขึ้น และ

กอใหเกิดผลกระทบตอกองทุนรวมดังกลาวอยางมีนัยสําคัญ  

(ก) ตลาดซ้ือขายหลักทรัพยดังกลาวไมสามารถเปดทําการซ้ือขายไดตามปกติ ท้ังน้ี 

เฉพาะกรณีท่ีกองทุนรวมไดลงทุนในหลักทรัพยท่ีซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย

แตละแหงเกินกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  

(ข) มีเหตุการณท่ีทําใหไมสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไดอยางเสรี และ

ทําใหไมสามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากตางประเทศได

ตามปกติ  

(ค) ในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซ่ึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ

และกองทุนรวมตางประเทศน้ันหยุดรับคําสั่งซ้ือหรือขายคืนหนวยลงทุน หรือไมขาย

หรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนท่ีรับไวแลว  

 

บริษัทจัดการจะประกาศการไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุน

ตามคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนท่ีไดรับมาแลว หรือ

ประกาศการหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ณ ท่ีทํา

การทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือ

รับซ้ือคืน (ถามี) และแจงใหผูถือหนวยลงทุนท่ีไดมีคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่ง

สับเปลี่ยนหนวยลงทุนทราบโดยพลัน และบริษัทจัดการจะรายงานการไมขาย ไมรับ

ซ้ือคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่ง

(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือ

ทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล  
(ข) ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางเปน

ธรรมและเหมาะสม หรือ  
(ค) มีเหตุจําเปนอื่นใดเพ่ือคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน  
ท้ังน้ี การไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามคําสั่งท่ี

รับไวแลว หรือการหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยน

หนวยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ใหกระทําไดไมเกิน 1 วันทําการ เวนแต

จะไดรับการผอนผันจากสํานักงาน  
 

(3) กองทุนรวมไดลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ และมี

เหตุการณดังตอไปน้ีเกิดขึ้น ซ่ึงกอใหเกิดผลกระทบตอกองทุนรวมอยางมี

นัยสําคัญ  
(ก) ตลาดซ้ือขายหลักทรัพยท่ีกองทุนรวมลงทุนไมสามารถเปดทําการซ้ือ

ขายไดตามปกติ ท้ังน้ี เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพยท่ีซ้ือ

ขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยแหงน้ันเกินกวารอยละ 10 ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  
(ข) มีเหตุการณท่ีทําใหไมสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไดอยาง

เสรี และทําใหไมสามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจาก

ตางประเทศไดตามปกติ หรือ  
(ค) มีเหตุท่ีทําใหกองทุนรวมไมได รับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือ

ทรัพยสินท่ีลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดังกลาวอยูเหนือการ

ควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผูดูแลผลประโยชนเห็นชอบ

ดวยแลว  
 

(4) เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซ้ือหนวยลงทุนท่ีรับไวแลว หรือ

เปนการหยุดรับคําสั่งซ้ือหนวยลงทุน แกผูลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจาก

ปรากฏขอเท็จจริงดังตอไปน้ี  
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายน้ันๆ มีสวน

เกี่ยวของกับการกระทําดังตอไปน้ี  

สถาบันและกองทุนสวน

บุคคล (ฉบับประมวล) 

และสน. 7/2561 เรือ่ง 

หลักเกณฑ เงื่อนไข และ

วิธีการจัดการกองทุนรวม

เพื่อผูลงทุนท่ัวไป กองทุน

รวมเพื่อผูลงทุนท่ีมิใชราย

ยอยกองทุนรวมเพื่อผู

ลงทุนประเภทสถาบัน 

และกองทุนสวนบุคคล

(ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 17 

มกราคม 2561 
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สับเปลี่ยนหนวยลงทุนท่ีไดรับมาแลว หรือการหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือ

คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนพรอมท้ังแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการ

ของกองทุนเปดน้ันใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน  

 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตาม

คําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนท่ีไดรับมาแลว หรือหยุด

รับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืนหรือหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) 

เกินหน่ึงวันทําการ บริษัทจัดการจะรายงานการเปดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือ

คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปด ณ วันทํา

การสุดทายกอนวันรายงานน้ันใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวัน

ทําการกอนวันเปดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน รวมท้ัง

แจงการเปดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหผูถือหนวย

ลงทุนทราบในทันทีท่ีสามารถกระทําไดดวย  

 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตาม

คําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนท่ีไดรับมาแลว หรือหยุด

รับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด

คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับ

ซ้ือคืนหนวยลงทุนก็ได  

2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวย

ลงทุนท่ีไดรับมาแลวหรือหยุดรับคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ในชวง

ระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบวาราคาขายหนวยลงทุนไมถูกตอง และผู ดูแล

ผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงาน

การชดเชยราคาโดยราคาขายหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองน้ันตางจากราคาขายหนวย

ลงทุนท่ีถูกตองต้ังแตหน่ึงสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคา

ขายหนวยลงทุนท่ีถูกตอง ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหนวยลงทุน 

หยุดรับคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ณ ท่ีทําการทุกแหงของบริษัท

จัดการและสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) ท่ีใชใน

1. การกระทําท่ีเปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตาม

กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไมวาจะเปน

กฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ  
2. การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย หรือ  
3. การกระทําท่ีเปนการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัด

ทรัพยสิน โดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย  
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรู จักลูกคา และ

ตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระสําคัญ  
 

(5)  อยูในระหวางดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่น

เขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตนอันเน่ืองมาจาก

การท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอ

ของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยวาดวยการดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการ

จัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อ

ขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพยและการจัดจําหนายหลักทรัพยท่ี

เปนหนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายลวงหนา ซ่ึงให

กระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ 

 

(6) ในกรณีท่ีวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันท่ี

สํานักงานไดประกาศกําหนดใหเปนวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ

กองทุนรวมเปนกรณีพิเศษ ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั่งซ้ือ 

คําสั่งขายคืน และคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสําหรับวันดังกลาว และตอง

แจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาเกี่ยวกับการหยุดรับคําสั่งในกรณี

ดังกลาวไมนอยกวา 5 วันทําการกอนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษน้ัน โดย

จัดใหมีขอมูลเร่ืองดังกลาวไวในท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหนวย

ลงทุนทุกแหงของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูสนับสนุนการขายหรือรับ

ซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี)  

 

2. เมื่อปรากฎเหตุตามขอ 1. (1) (2) (3) (4) หรือ (5) และบริษัทจัดการ

กองทุนรวมประสงคจะไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวย
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การซ้ือขายหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และแจงใหผู ท่ีไดมีคําสั่งซ้ือหรือคําสั่ง

สับเปลี่ยนหนวยลงทุนทราบโดยพลัน  

 

ลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน 

ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังตอไปน้ี  
(1) แจงผูถือหนวยลงทุนท่ีมีคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยน

หนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการไมขาย ไม รับซ้ือคืน หรือไม รับ

สับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยพลัน และหากเปนเหตุตามขอ 1.(1) (2) (3) 

หรือ (5) ใหเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนท่ัวไปใหทราบ

ถึงการหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดวย

วิธีการใด ๆ โดยพลันดวย  
(2) รายงานการไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือ

การหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนพรอม

ท้ังแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปดน้ัน

ใหสํานักงานทราบโดยพลัน  
(3) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับ

สับเปลี่ยนหนวยลงทุนหรือหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่ง

สับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามขอ 1.(1) (2) (3) และ (5) เกินหน่ึงวันทําการ ให

บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังตอไปน้ี กอนการเปดรับคําสั่งซ้ือ 

คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  
(ก) รายงานการเปดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวย

ลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปด ณ วันทําการ

สุดทายกอนวันรายงานน้ันใหสํานักงานทราบภายในวันทําการกอนวัน

เปดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  
(ข) แจงใหผูถือหนวยลงทุนท่ีมีคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยน

หนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเปดขาย รับซ้ือคืน หรือสับเปลี่ยนหนวย

ลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนท่ัวไปให

ทราบถึงการเปดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวย

ลงทุนดวยวิธีการใด ๆ โดยพลัน  
 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตาม

คําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนท่ีไดรับมาแลว หรือหยุด

รับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
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คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคา

รับซ้ือคืนหนวยลงทุนก็ได  
 

3. บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซ้ือหรือ

คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนท่ีไดรับมาแลว หรือหยุดรับคําสั่งซ้ือหรือคําสั่ง

สับเปลี่ยนหนวยลงทุน ในชวงระยะเวลาท่ีบริษัทพบวาราคาขายหนวย

ลงทุนไมถูกตอง โดยราคาขายหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองน้ันตางจากราคา

ขายหนวยลงทุนท่ีถูกตองต้ังแตหน่ึงสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราต้ังแต

รอยละ 0.5 ของราคาขายหนวยลงทุนท่ีถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยัง

ไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการ

ชดเชยราคา โดยแจงผูถือหนวยลงทุนท่ีมีคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งสับเปลี่ยน

หนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการหยุดขายหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผย

ตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนท่ัวไปใหทราบถึงการหยุดรับคํา

สั่งซ้ือหนวยลงทุนดวยวิธีการใดๆ โดยพลัน  
15. คาธรรมเนียมและ

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจาก

กองทุนรวมและผูสั่งซ้ือ

หรือผูถือหนวยลงทุน 

15.1. คาธรรมเนียมรวม (เพดานคาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีประมาณการไดท่ี

เรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด) :  

รายการคาธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ประมาณการคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด ในอัตราไมเกินรอยละ 

5.00 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ท้ังน้ี คาธรรมเนียม............วันสิ้นปบัญชีท่ีผานมา  

 

15.2. คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม :  

15.2.1. คาธรรมเนียมการจัดการรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ 1.75 ตอป 

.................ณ วันท่ีคํานวณ  

 

15.1. คาธรรมเนียมรวม (เพดานคาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีประมาณการไดท่ี

เรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด) :  

รายการคาธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ประมาณการคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด ในอัตราไมเกินรอยละ 

5.35 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ท้ังน้ี คาธรรมเนียม...........................วันสิ้นปบัญชีท่ีผานมา  

 

15.2. คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม :  

15.2.1. คาธรรมเนียมการจัดการรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ 1.8725 ตอป 

....................ณ วันท่ีคํานวณ  

 

รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี

ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี

อื่นใดเปนไปตาม

ประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการกลต. ท่ี 

สน.61/2559 เรื่อง 

หนังสือช้ีชวนเสนอขาย

หนวยลงทุนของกองทุน

รวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไป 

กองทุนรวมเพื่อผูลงทุน

ท่ีมิใชรายยอยและ

กองทุนรวมเพื่อผูลงทุน

ประเภทสถาบัน (ฉบับท่ี 

3) 
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15.2.2. คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ 0.07 ตอ

ป............ ณ วันท่ีคํานวณ  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

• คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนน้ียังไมรวมคาใชจายในการรับฝากทรัพยสินใน

ตางประเทศท่ีคิดไมเกินรอยละ 0.05 ของมูลคาทรัพยสินเฉพาะท่ีลงทุนใน

ตางประเทศ  

 

15.2.3. คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ 

0.20 ตอป ............ณ วันท่ีคํานวณ  

   

15.2.6. คาธรรมเนียมอื่น ๆ : 

ประมาณการคาธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไมเกินรอยละ 2.50 ตอป ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

(1) คาใชจาย......................... ไดแก  

(ก) คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู 

คาใชจายดานการตลาด การสงเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน 

ตามท่ีจายจริง แตไมเกิน 1,000,000 บาท  

(ข) คาใชจายหรือคาธรรมเนียม........................... ก.ล.ต. 

 

(2) คาใชจายเพื่อการดําเนินงานของกองทุนท่ีเรียกเก็บตามจํานวนท่ีจายจริง โดย

บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจายท้ังจํานวนหรือทยอยตัดจายตามระยะเวลาการใช

งานของคาใชจายน้ัน ไดแก  

15.2.2. คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ 

0.0749 ตอป................ ณ วันท่ีคํานวณ  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

• คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนน้ียังไมรวมคาใชจายในการรับฝากทรัพยสินใน

ตางประเทศท่ีคิดไมเกินรอยละ 0.0535 ของมูลคาทรัพยสินเฉพาะท่ีลงทุนใน

ตางประเทศ  

 

15.2.3. คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ 

0.214 ตอป .........ณ วันท่ีคํานวณ  

 

15.2.6. คาธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมาณการคาธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไมเกินรอยละ 2.675 ตอป ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

(1) คาใชจาย......................... ไดแก  

(ก) คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู 

คาใชจายดานการตลาด การสงเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน 

ตามท่ีจายจริง แตไมเกิน 1,070,000 บาท  

(ข) คาใชจายหรือคาธรรมเนียม........................... ก.ล.ต. 

 

(2) คาใชจายเพื่อการดําเนินงานของกองทุนท่ีเรียกเก็บตามจํานวนท่ีจายจริง โดย

บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจายท้ังจํานวนหรือทยอยตัดจายตามระยะเวลาการ

ใชงานของคาใชจายน้ัน ไดแก 
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(ก) คาใชจาย............ไมเกินรอยละ 1.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

…………. 

 

(3) คาใชจายท่ีเก่ียวของกับการจัดการกองทุนซ่ึงมิไดระบุไวในขอ 15.2 (ถามี) โดย

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาท่ีเกิดคาใชจายน้ันจริง 

ท้ังน้ี การเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวจะไมเกินรอยละ 0.05 ตอป ของมูลคาทรัพยสิน

สุทธิของกองทุน..........รอบระยะเวลาบัญชีแตละป  
 

• คาใชจายตามขอ (1)……….รายงานประจําป 
 

ท้ังน้ี คาธรรมเนียมและคาใชจายท้ังหมดของกองทุนจะบวกดวยภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี)  
 

อยางไรก็ตาม หาก.............................ผูถือหนวยลงทุนแลว 

(ก) คาใชจาย......ไมเกินรอยละ 1.07 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

………… 

 

(3) คาใชจายท่ีเก่ียวของกับการจัดการกองทุนซ่ึงมิไดระบุไวในขอ 15.2 (ถามี) 

โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาท่ีเกิดคาใชจาย

น้ันจริง ท้ังน้ี การเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวจะไมเกินรอยละ 0.0535 ตอป ของ

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน..........รอบระยะเวลาบัญชีแตละป  
 

• คาใชจายตามขอ (1)……….รายงานประจําป 
 

ท้ังน้ี คาธรรมเนียมและคาใชจายท้ังหมดของกองทุนเปนอัตราท่ีรวม

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี)  
 

อยางไรก็ตาม หาก...................ผูถือหนวยลงทุนแลว 

15.3. คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูสั่งซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุน :  

 

 

15.3. คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูสั่งซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุน :  

……………………………………………………………. 

ท้ังน้ี คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูสั่งซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุนขางตน 

เปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน อยางไร

ก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีปรับปรุง

อัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายท้ังหมดของกองทุนใหสอดคลองเฉพาะ

กับการเปลี่ยนแปลงการรับรูภาษีตางๆ ดังกลาว โดยถือวาไดรับมติจากผู

ถือหนวยลงทุนแลว 

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม :  

*บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียมทุกวันท่ีมีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ

โดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนในแตละวันท่ีคํานวณน้ันเปนฐานในการ

คํานวณคาธรรมเนียม โดยคาธรรมเนียมดังกลาวจะบวกดวยภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี

ธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ

เปนรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ้นเดือน 

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม :  

*บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียมทุกวันท่ีมีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ

โดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนในแตละวันท่ีคํานวณน้ันเปนฐานในการ

คํานวณคาธรรมเนียม โดยคาธรรมเนียมดังกลาวไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี

ธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) และบริษัทจัดการจะเรียก

เก็บเปนรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ้นเดือน 
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15.5. การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย :  

บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ี................ดังตอไปน้ี  

15.5.1. กรณีท่ีบริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียม หรือคาใชจายเพิ่ม บริษัท

จัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายของกองทุนรวมเพ่ิมเติมในจํานวน

เกินกวารอยละ 5 ของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามท่ีระบุไวลาสุดในโครงการ

มิได เวนแตในกรณีท่ีไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงคิดตาม

จํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลว

ท้ังหมด และในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียม หรืออัตราคาใชจายเพ่ิมเติม

บริษัทจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน ตามวิธีการ

ดังตอไปน้ีกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มดังกลาว 

(1) ประกาศหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ เปนเวลา 3 วันติดตอกัน และ 

(2) ติดประกาศไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดตอทุกแหงของ

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) ท่ีใชเปนสถานท่ีในการซ้ือขายหนวยลงทุน 

 

 

15.5. การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย :  

บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ี..................ดังตอไปน้ี 

15.5.1. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไดดําเนินการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือ

คาใชจายเพ่ิมขึ้นตามท่ีไดระบุไวในโครงการ บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูล

เร่ืองดังกลาวใหผูลงทุนทราบอยางท่ัวถึงดวยวิธีการท่ีเหมาะสม ภายใน 3 

วันทําการนับแตวันที่มีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาว

เพ่ิมขึ้น เชน เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการหรือทาง

หนังสือพิมพ หรือจัดใหมีขอมูลเร่ืองดังกลาวไว ณ สถานท่ีในการซ้ือขาย

หนวยลงทุนทุกแหงของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

หนวยลงทุน (ถามี) เปนตน 

 

ในกรณีท่ีเปนกองทุนรวมเปดซ่ึงโครงการไดระบุไวอยางชัดเจนแลววา

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย

เพ่ิมขึ้นจากมูลคาขั้นสูงของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามท่ีระบุไว

ลาสุดในโครงการ และตอมาบริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการเรียก

เก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพ่ิมขึ้นตามท่ีระบุไวน้ัน ใหบริษัทจัดการ

กองทุนรวมเปดเผยเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอย

กวา 60 วันกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพ่ิมขึ้นตาม

วิธีการดังตอไปน้ี 

(1) ประกาศหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ เปนเวลา 3 วัน

ติดตอกัน และ 

(2) จัดใหมีขอมูลเร่ืองดังกลาวไวในท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีในการซ้ือขาย

หนวยลงทุนทุกแหงของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูสนับสนุนการขาย

หรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี)  

 

ในกรณีท่ีเปนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพ่ิมขึ้นเกินกวา

อัตรารอยละ 5 ของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามท่ีระบุไวลาสุดใน

โครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือ

คาใชจายท่ีเพ่ิมขึ้นดังกลาวไดตอเมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือ

หนวยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวารอยละ 50 ของ

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 

เปนไปตามประกาศ

สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี 

สน. 22/2560 เรื่อง 

หลักเกณฑ เงื่อนไข และ

วิธีการจัดการกองทุน

รวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไป 

กองทุนรวมเพื่อผูลงทุน

ท่ีมิใชรายยอย กองทุน

รวมเพื่อผูลงทุนประเภท

สถาบัน และกองทุนสวน

บุคคล (ฉบับท่ี 5) ลง

วันท่ี 15 มีนาคม 2560   
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15.5.2 กรณีท่ีบริษัทจัดการจะมีการลดคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย  

บริษัทจัดการจะติดประกาศการลดคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย ไว ณ สํานักงาน

ของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

(ถามี) ท่ีใชเปนสถานท่ีในการซ้ือขายหนวยลงทุน 

 

ท้ังน้ี การเปลี่ยนแปลง.........................คาธรรมเนียมหรือคาใชจาย  

 

 

15.5.3 กรณีท่ีสมาคม....................ผูถือหนวยลงทุนแลว 

15.5.2 กรณีท่ีบริษัทจัดการจะมีการลดคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย 

บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลเร่ืองการลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายให

ผูลงทุนทราบอยางท่ัวถึงดวยวิธีการท่ีเหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต

วันท่ีมีการลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาว เชน เผยแพรขอมูลไว

บนเว็บไซตของบริษัทจัดการหรือทางหนังสือพิมพ หรือจัดใหมีขอมูลเร่ือง

ดังกลาวไว ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหนวยลงทุนทุกแหงของบริษัทจัดการ

และผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) เปนตน 

 

ท้ังน้ี การเปลี่ยนแปลง....................คาธรรมเนียมหรือคาใชจาย  

 

15.5.3 กรณีท่ีสมาคม....................ผูถือหนวยลงทุนแลว 

20. ขอกําหนดอื่น ๆ  

 

20.2) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมการดํารงความเพียงพอ........ ดําเนินการ

เลิกกองทุนรวมตอไป 

20.3) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทน………………………… 

20.4) ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน……………………………………….. 

20.5) การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน………………………………….. 

20.6) หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน............ 

20.7) ขอกําหนดเก่ียวกับ FATCA.................................................... 

20.2) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทน………………………… 

20.3) ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน……………………………………….. 

20.4) การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน…………………………………….. 

20.5) หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน................ 

20.6) ขอกําหนดเก่ียวกับ FATCA......................................................... 

 

ยายขอ 20.2 ไปขอ 21 

เ พื่ อ ใ ห ส อ ด ค ล อ ง กั บ

หัวขอในระบบ OFAM 

21. การดําเนินการกรณี

บริษัทจัดการไมสามารถ

ดํารงเงินกองทุนไดตามท่ี

ประกาศกําหนด  

 

 

21. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการ......................กองทุนรวม 

 

(ยายขอ 21 ไปอยูขอ 22 ตามระบบ OFAM) 

 

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไมสามารถดํารงเงินกองทุนไดตามท่ี

ประกาศกําหนด : 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมสามารถดํารงเงินกองทุนไดตามท่ีประกาศ

กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการรายอื่นเขา

จัดการกองทุนรวมแทนดวยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ 

ขอมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุน

รวมกันมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลว

ท้ังหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแตวันท่ีรูหรือควรรูวาไมสามารถ

ดํารงเงินกองทุนได ท้ังน้ี หากมีเหตุจําเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจ

ขอใหสํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได โดยการคัดเลือกบริษัท

จัดการกองทุนรวมรายใหมจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปน

สําคัญ และในกรณีท่ีมีคาใชจายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ 

เพิ่มหัวขอ 21 ใหเปนไป

ตามระบบ OFAM  และ

ปรับปรุงใหเปนไปตาม

ประกาศสํานักงานกลต. 

ท่ีสธ. 12/2561 เรื่อง 

หลักเกณฑใน

รายละเอียดเก่ียวกับการ

ดํารงเงินกองทุนของผู

ประกอบธุรกิจการจัดการ

กองทุนรวม การจัดการ

กองทุนสวนบุคคล การ
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บริษัทจัดการรายเดิมจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว หากบริษัท

จัดการไมสามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจัดการ

จะดําเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป 

เปนนายหนาซ้ือขาย

หลักทรัพยและการคา

หลักทรัพยและการจัด

จําหนายหลักทรัพยท่ีเปน

หนวยลงทุน และการเปน

ผูจัดการเงินทุนสัญญา

ซ้ือขายลวงหนา และ

ขอกําหนดกรณีท่ีไม

สามารถดํารงเงินกองทุน

ได ลงวันท่ี 17 มกราคม 

2561 

 

สวนขอผูกพัน 

เร่ือง เดิม ใหม เหตุผล 

22. การเลิกกองทุนรวม  

 

 

22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน : 

เงื่อนไขพิเศษในการเลิกกองทุน : 

22.1.1. หากปรากฏวากองทุนเปดใดมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปน

จํานวนดังน้ี 

(1) มูลคาหนวยลงทุนท่ีขายได...............จะเลิกกองทุนรวม  

(2) จํานวน............................................ในวันทําการใด ๆ  

(3) มีการขายคืนหนวยลงทุน ณ วันใดวันหน่ึงเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวย

ลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด แตไมรวมถึงกรณีท่ีเปนการขายคืนหนวยลงทุนของ

กองทุนรวมตลาดเงิน และการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหนวยลงทุน   
(4) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาหาวันทําการซ้ือขายหนวย

ลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ี

จําหนายไดแลวท้ังหมด แตไมรวมถึงกรณีท่ีเปนการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุน

รวมตลาดเงิน และการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหนวยลงทุน   

 เปนไปตามประกาศ

สํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย ท่ี สน. 

22/2560 เรื่อง หลักเกณฑ 

เงื่อนไข และวิธีการจัดการ

กองทุนรวมเพื่อผูลงทุน

ท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผู

ลงทุนท่ีมิใชรายยอย 

กองทุนรวมเพื่อผูลงทุน

ประเภทสถาบัน และ

กองทุนสวนบุคคล 
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22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  

บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังตอไปน้ี 

1 ยุติการรับคําสั่งซ้ือ................................ปรากฏเหตุตามขอ 22.1.1  

2. แจงใหผูถือหนวยลงทุนท่ีมี ช่ืออยูในทะเบียนผู ถือหนวยลงทุนทราบโดยทาง

ไปรษณียลงทะเบียนรวมท้ังแจงเปนหนังสือใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

ภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันทําการท่ีหาท่ีปรากฏเหตุตามขอ 22.1.1  

3. จําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีเหลืออยูของกองทุนภายใน 5 วันทําการ

นับตั้งแตวันถัดจากวันทําการท่ีปรากฏเหตุตามขอ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเทาท่ี

สามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ 

4. ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินท่ีรวบรวมไดตามขอ 3. ใหผูถือ

หนวยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันทําการท่ีปรากฏเหตุตามขอ 

22.1.1 และเมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแลวใหถือวาเปนการเลิก

กองทุน 

เมื่อไดดําเนินการตามขอ 1. ถึง 4. แลว หากมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยูจาก

การดําเนินการตามขอ 3. บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม 
 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา บริษัทจัดการจะ

ดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังตอไปน้ี 

(ก) แจงเปนหนังสือใหผูถือหนวยลงทุนท่ีมีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบ

โดยทางไปรษณียลงทะเบียน รวมท้ังแจงเปนหนังสือใหผูดูแลผลประโยชนและ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกอนวันเลิกกองทุนเปนเวลาไมนอยกวา 5 วัน

ทําการ เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปนอยางอื่น และอาจกระทํา

การดวยวิธีอื่นใด เพื่อใหประชาชนรับทราบขอมูลในเรื่องดังกลาวได 

(ข) จําหนายทรัพยสินของกองทุนเพ่ือรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแส

รายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย และต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีมีกําหนดระยะเวลาใชเงิน

คืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จสิ้นกอนวันเลิกกองทุน เวนแตในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนและ

สมควร 

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  

บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังตอไปน้ี  

1 ยุติการรับคําสั่งซ้ือ...................ปรากฏเหตุตามขอ 22.1.1 

2. แจงใหผูถือหนวยลงทุนท่ีมีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบโดยทาง

ไปรษณียลงทะเบียน รวมท้ังแจงเปนหนังสือใหผู ดูแลผลประโยชนและ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแตวันท่ีปรากฏเหตุ

ตามขอ 22.1.1 

3. จําหนายทรัพยสินท่ีเหลืออยูของกองทุนภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ี

ปรากฏเหตุตามขอ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเทาท่ีสามารถกระทําไดเพื่อชําระคา

ขายคืนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ 

4. ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินท่ีรวบรวมไดตามขอ 3. ใหผู

ถือหนวยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแตวันท่ีปรากฏเหตุตามขอ 22.1.1 และ

เมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแลวใหถือวาเปนการเลิกกองทุน 
 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา บริษัทจัดการจะ

ดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังตอไปน้ี 

(ก) แจงเปนหนังสือใหผูดูแลผลประโยชนและสํานักงานทราบ และแจงให

ตลาดหลักทรัพยทราบในกรณีท่ีหนวยลงทุนของกองทุนรวมน้ันเปน

หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  ท้ังน้ี กอนวันเลิกกองทุนรวม

เปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ 

(ข)  ดําเนินการดวยวิธีการใด ๆ เพ่ือใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนท่ัวไป

ทราบเร่ืองดังกลาวกอนวันเลิกกองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทํา

การ เชน เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือทาง

หนังสือพิมพ หรือโดยจัดใหมีขอมูลเร่ืองดังกลาวไว ณ สถานท่ีในการซ้ือ

ขายหนวยลงทุนทุกแหงของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับ

ซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) เปนตน    

(ค) จําหนายทรัพยสินท่ีเหลืออยูของกองทุนเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝาก

ประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย และต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีมี

กําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จสิ้นกอนวันเลิกกองทุน  

(ฉบับท่ี  5) ลงวันท่ี 15 

มีนาคม 2560   



                                                                                    1                                                    KT-JAPAN 

 

ตารางสรุปรายละเอียดการแกไขโครงการกองทนุเปดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟนด 
 

เร่ือง เดิม ใหม เหตุผล 

3. วัตถุประสงคของ

โครงการจัดการกองทุน

รวม ชนิดกองทุนรวม 

ประเภทกองทุนรวม 

นโยบายการลงทุน 

ลักษณะพิเศษ การลงทุน

ในตางประเทศ การ

ลงทุนในสัญญาซ้ือขาย

ลวงหนา ประเภทและ

อัตราสวนการลงทุนใน

หลักทรัพยหรือทรัพยสิน

อื่น หรือการหาดอกผล

โดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน  

 

3.11. รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนเนนลงทุน………………..… หนวยลงทุนโดยรวม 

 

ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไมนอยกวารอยละ 5 ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก หากปรากฏวา กองทุนหลักดังกลาว มีมูลคา

ทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังตอไปน้ี บริษัทจัดการจะ

ดําเนินการตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด  

(1) มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันใดวันหน่ึงลดลงเกินกวาสองในสามของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก  

(2) ยอดรวมของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในชวงระยะเวลาหาวัน

ทําการใดติดตอกัน คิดเปนจํานวนเกินกวาสองในสามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทุนหลกั  
 
เงื่อนไข ในกรณีท่ีกองทุนหลัก มีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะดังกลาว

บริษัทจัดการดําเนินการดังตอไปน้ี  

(1) แจงเหตุท่ีกองทุนหลักมีมูลคาทรัพยสินลดลง พรอมแนวทางการดําเนินการ

โดยคํานึงถึงประโยชนท่ีดีท่ีสุดของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม ใหสํานักงานและผูถือ

หนวยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแตวันท่ีมีการเปดเผยขอมูลของกองทุน

หลัก  

(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน

นับแตวันท่ีมีการเปดเผยขอมูลของกองทุนหลัก  

(3)  รายงานผล........................................แลวเสร็จ 

(4)  เปดเผยขอมูล....................................ดังกลาวดวย 

 

ท้ังน้ี ระยะเวลา........................................สาํนักงาน 

 

3.11. รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนเนนลงทุน……………………… หนวยลงทุนโดยรวม 

 

ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไมนอยกวารอยละ 5 ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทาง หากปรากฏวา มูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทุนปลายทางท่ีกองทุนรวมไปลงทุนมีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงใน

ลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังตอไปน้ี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ 

และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ประกาศกําหนด  

(1)  มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันใดวันหน่ึงลดลงเกินกวา สองในสามของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทางดังกลาว 

(2)  ยอดรวมของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทางดังกลาวลดลงในชวง

ระยะเวลาหาวันทําการใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวาสองในสามของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทางน้ัน 

 

เงื่อนไข ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะ

ดังกลาวบริษัทจัดการดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1)  แจงเหตุท่ีกองทุนปลายทางมีมูลคาทรัพยสินลดลง พรอมแนวทางการ

ดําเนินการของบริษัทจัดการโดยคํานึงถึงประโยชนท่ีดีท่ีสุดของผูถือหนวยลงทุน

โดยรวมใหสํานักงานและผูถือหนวยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต

วันท่ีมีการเปดเผยขอมูลของกองทุนปลายทางท่ีปรากฏเหตุ 

(2)  ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน

นับแตวันท่ีมีการเปดเผยขอมูลของกองทุนปลายทางท่ีปรากฏเหตุ  

(3)  รายงานผล..................................แลวเสร็จ 

(4)  เปดเผยขอมูล....................................ดังกลาวดวย 

 

ท้ังน้ี ระยะเวลา...................................สํานักงาน 

เพื่อใหเปนไปตาม

ประกาศสํานักงาน ท่ี 

สน. 22/2560 เรื่อง  

หลักเกณฑ เงื่อนไข และ

วิธีการจัดการกองทุนรวม

เพื่อผูลงทุนท่ัวไป กองทุน

รวมเพื่อผูลงทุนท่ีมิใช

รายยอย กองทุนรวมเพื่อ

ผูลงทุนประเภทสถาบัน 

และกองทุนสวนบุคคล 

(ฉบับท่ี  5) ลงวันท่ี 15 

มีนาคม 2560   
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3.14. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น เพื่อเปนทรัพยสินของ

กองทุนรวมในประเทศและตางประเทศ :  

สวนท่ี 1 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา 

(single entity limit)  

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดังนี ้

5.1 เปนตราสารหนี้ .............. 

.................................. 

ไมเกินอัตราดังนี้ แลวแตอัตรา

ใดจะสูงกวา 

1.  20%หรือ 

2. น้ําหนักของตราสารที่

ลงทุนใน benchmark + 5% 

6 ทรัพยสินดังนี้  

 

6.4.2 มี credit rating อยูในระดับ 

investment grade 

 

6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คูสัญญามี credit 

rating อยูในระดับ investment grade 

...................................... 

รวมกันไมเกินอัตราดังนี้ 

แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 

(1)  15% (หรือไม เกิน  10% 

เ ม่ื อ เ ป น ก า ร ล ง ทุ น ใ น

ตางประเทศหรือผู มีภา ระ

ผู ก พั น มี ภู มิ ลํ า เ น า อ ยู

ต า งประเทศ โดยเลือกใช   

credit rating แ บ บ  national 

scale) หรือ 

(2) น้ําหนักของทรัพยสินที่

ลงทุนใน benchmark + 5% 

 

 

3.14. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น เพื่อเปนทรัพยสินของ

กองทุนรวมในประเทศและตางประเทศ :  

สวนท่ี 1 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา 

(single entity limit)  

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดังนี ้

5.1 เปนตราสารหนี้ .............. 

.................................. 

ไมเกินอัตราดังนี้ แลวแตอัตรา

ใดจะสูงกวา 

1. 10%หรือ 

2. น้ําหนักของตราสารที่

ลงทุนใน benchmark + 5% 

6 ทรัพยสินดังนี้  

 

6.4.2 มี credit rating* อยูในระดับ 

investment grade 

 

6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คูสัญญามี credit 

rating** อยูในระดับ investment grade 

...................................... 

หมายเหตุ : 

*กรณีเปนการลงทุนในตางประเทศ

หรือผู มีภาระผูกพันมีภู มิลําเนาอยู

ตางประเทศ สามารถเลือกใช credit 

rating แบบ national scale 

**กรณีเปนการลงทุนในตางประเทศท่ี

คู สัญญาในฐานะผู มีภาระผูกพันมี

ภูมิลําเนาอยูตางประเทศ สามารถ

เ ลือกใช  credit rating แบบ national 

scale 

รวมกันไมเกินอัตราดังนี้ แลวแต

อัตราใดจะสูงกวา 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ําหนักของทรัพยสินที่ลงทุน

ใน benchmark + 5% 

 

เปนไปตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุน ท่ี ทน. 2/2561 

เรื่อง การลงทุนของ

กองทุน (ฉบับท่ี 8) ลง

วันท่ี 4 มกราคม 2561    
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สวนท่ี 4 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการท่ีลงทุน 

(concentration limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

3 หนวย CIS ของกองทุนใด

กองทุนหนึ่ง 
- ไมเกิน 25% ของจํานวนหนวย CIS ทั้งหมด

ของกองทุนรวมหรือกองทุน CIS ตางประเทศ ที่

ออกหนวยนั้น  

- อัตราขางตนไมใชกับการลงทุนในหนวย CIS 

ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหมที่มีขนาดเล็กและมี

การเสนอขายตอผูลงทุนในวงกวางโดยไดรับ

ความเห็นชอบจากสํานักงาน 

4 หนวย infra ของกองทุน

ใดกองทุนหนึ่ง 

ไมเกิน 25% ของจํานวนหนวย infra ทั้งหมดของ

กองทุน infra ที่ออกหนวยนั้น เวนแตเปนหนวย 

infra ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหมที่มีขนาดเล็ก

และมีการเสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง โดย

ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 

5 หนวย property ของ

กองทุนใดกองทุนหนึ่ง 

ไมเกิน 25% ของจํานวนหนวย property ทั้งหมด

ของกองทุน property ที่ออกหนวยนั้น เวนแต

เปนหนวย property ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม

ที่มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายตอผูลงทุนในวง

กวาง โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 

ท้ังน้ี การคํานวณสัดสวนตามนโยบายการลงทุนและอัตราสวนการลงทุน ให

เปนไปตามภาคผนวก 5 แหงประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยการ

ลงทุนของกองทุน และ/หรือท่ีแกไขเพิ่มเติม 

สวนท่ี 4 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการท่ีลงทุน 

(concentration limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

3 หนวย CIS ของกองทุนใด

กองทุนหนึ่ง 

- ไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย CIS 

ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS 

ตางประเทศ ที่ออกหนวยนั้น   

- อัตราขางตนไมใชกับการลงทุนในหนวย 

CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถวนดังน้ี

โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน  

(1)  มีขนาดเล็ก  

(2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 

(3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง 

4 หนวย infra ของกองทุน

ใดกองทุนหนึ่ง 

ไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย infra 

ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหนวยนั้น เวน

แตเปนหนวย infra ของกองทุนที่มีลักษณะ

ครบถวนดังน้ี โดยไดรับความเห็นชอบ

จากสํานักงาน 

(1)  มีขนาดเล็ก  

(2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 

(3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง 

5 หนวย property ของ

กองทุนใดกองทุนหนึ่ง 

ไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย property 

ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหนวยนั้น 

เวนแตเปนหนวย property ของกองทุนที่มี

ลักษณะครบถวนดังน้ี โดยไดรับความ

เห็นชอบจากสํานักงาน 

(1)  มีขนาดเล็ก  

(2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 

(3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง 

ท้ังน้ี การคํานวณสัดสวนตามนโยบายการลงทุนและอัตราสวนการลงทุน ให

เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยการลงทุนของกองทุน 

และ/หรือท่ีแกไขเพิ่มเติม 

เปนไปตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุน ท่ี ทน.38/2560 

เรื่องการลงทุนของกองทุน 

(ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 12 

พฤษภาคม 2560 
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 สวนท่ี 5 : การดําเนินการเมื่อทรัพยสินท่ีลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม

เปนไปตามอัตราสวนการลงทุน  

2. ในกรณีท่ี............................. บริษัทจัดการตองดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับประเภท จํานวน อัตราสวนการ

ลงทุน และวันท่ีการลงทุนไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุน และจัดสงรายงานตอ

สํานักงาน รวมท้ังจัดสงตอผูดูแลผลประโยชน ภายในวันทําการถัดจากวันครบ

ระยะเวลาดังกลาว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไวท่ีบริษัทจัดการ 

(2)  ไมลงทุน………………………..…คําเสนอซ้ือ 

 

ความในวรรคหน่ึงมิใหนํามาใชกับกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไป หรือกองทุนรวม

เพื่อผูลงทุนท่ีมิใชรายยอย ท่ีมีนโยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุนรวมฟด

เดอร ในสวนท่ีเปนการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมหรือหนวยของกองทุน

ตางประเทศท่ีมีอัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการท่ี

ลงทุน (concentration limit) เปนไปตามหลักเกณฑเก่ียวกับอัตราสวนการลงทุน

ดังกลาว แตตอมาการลงทุนไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนน้ันเปนเวลา 5 วัน

ทําการติดตอกันโดยมิไดเกิดจากการลงทุนเพิ่มโดยใหดําเนินการตามท่ีกําหนดใน

ขอ 3 ในสวนน้ีแทน 

 

3. ในกรณีการลงทุนของกองทุนตามขอ 2 วรรคสอง ในสวนท่ีเปนการลงทุนใน

หนวยลงทุนของกองทุนรวมหรือหนวยของกองทุนตางประเทศท่ีมีอัตราสวนการ

ลงทุนท่ีคํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

เปนไปตามหลักเกณฑเก่ียวกับอัตราสวนการลงทุนดังกลาว แตตอมาการลงทุนไม

เปนไปตามอัตราสวนการลงทุนน้ันเปนเวลา 5 วันทําการติดตอกัน โดยมิไดเกิด

จากการลงทุนเพิ่ม ใหบริษัทจัดการดําเนินการดังตอไปน้ี 

 (1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับประเภท จํานวน อัตราสวนการ

ลงทุน และวันท่ีการลงทุนไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุน และจัดสงรายงานตอ

สํานักงานและผูดูแลผลประโยชน ภายในวันทําการถัดจากวันครบระยะเวลา

ดังกลาว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไวท่ีบริษัทจัดการ  

สวนท่ี 5 : การดําเนินการเมื่อทรัพยสินท่ีลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม

เปนไปตามอัตราสวนการลงทุน  

2. ในกรณีท่ี..........................บริษัทจัดการตองดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับประเภท จํานวน อัตราสวนการ

ลงทุน และวันท่ีการลงทุนไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุน และจัดสงรายงานตอ

สํานักงาน รวมท้ังจัดสงตอผูดูแลผลประโยชน ภายใน 3 วันทําการนับแตวันครบ

ระยะเวลาดังกลาว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไวท่ีบริษัทจัดการ 

(2)  ไมลงทุน………………..…………คําเสนอซ้ือ 

 

ความในวรรคหน่ึงมิใหนํามาใชกับกองทุนรวมฟดเดอร ในสวนท่ีเปนการ

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมหรือหนวยของกองทุนตางประเทศท่ีไม

เปนไปตามอัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการท่ี

ลงทุน (concentration limit) โดยใหดําเนินการตามท่ีกําหนดในขอ 3 ในสวนน้ี

แทน  

 

3. บริษัทจัดการกองทุนจะรวมดําเนินการดังตอไปน้ี หากปรากฏวามีการ

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมหรือหนวยของกองทุนตางประเทศไม

เปนไปตามอัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการ

ท่ีลงทุน (concentration limit) เปนเวลา 5 วันทําการติดตอกัน 

(1)  ดําเนินการ ดังตอไปน้ี 

(1.1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จํานวน 

อัตราสวนการลงทุน และวันท่ีการลงทุนไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุน 

และจัดสงรายงานตอสํานักงานและผูดูแลผลประโยชน ภายใน 3 วันทํา

การนับแตวันครบระยะเวลาดังกลาว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไวท่ี

บริษัทจัดการกองทุนรวม  

(1.2)  ในกรณีท่ีอัตราสวนการลงทุนของกองทุนรวมฟดเดอรเปนไปตามท่ี

กําหนดแลว ใหจัดทํารายงานขอมูลเกี่ยวกับชื่อ จํานวน อัตราสวนการ

ลงทุนในทรัพยสินดังกลาว  รวมถึงวันท่ีอัตราสวนเปนไปตามท่ีกําหนด 

และจัดสงรายงานตอสํานักงานและผูดูแลผลประโยชน ภายในวันทําการ

ถัดจากวันท่ีเปนไปตามท่ีกําหนดน้ัน 

- เปนไปตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุน ท่ี ทน.38/2560 

เรื่องการลงทุนของกองทุน 

(ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 12 

พฤษภาคม 2560 

 

 

 

-  เปนไปตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุน ท่ี ทน. 46/2560 

เรื่อง การลงทุนของ

กองทุน (ฉบับท่ี 6) ลง

วันท่ี 12 กรกฎาคม 2560    
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(2) แกไขใหเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนดังกลาวภายในโอกาสแรกโดย

คํานึงถึงประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ แตตองไมเกินระยะเวลา 90 วันนับแต

วันครบระยะเวลาดังกลาว  

(3) เมื่อบริษัทจัดการแกไขใหเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนท่ีกําหนดแลว ให

จัดทํารายงานขอมูลเก่ียวกับช่ือ จํานวน อัตราสวนการลงทุนในทรัพยสินดังกลาว 

รวมถึงวันท่ีสามารถแกไขได และจัดสงรายงานตอสํานักงานและผูดูแล

ผลประโยชน ภายในวันทําการถัดจากวันท่ีมีการแกไขจนเปนไปตามอัตราสวน

การลงทุนน้ัน  

(4) ในกรณีท่ีเปนกองทุนรวมฟดเดอรซ่ึงบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการตาม 

(2) หามมิใหบริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมน้ันเพิ่มเติม

จนกวาจะเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนตามท่ีหลักเกณฑกําหนด” 

 

(2)  แกไขใหเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนดังกลาวภายในโอกาสแรก

โดยคํานึงถึงประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ แตตองไมเกินระยะเวลา 180 

วันนับแตวันครบระยะเวลาดังกลาว   

 

(3)  เมื่อครบระยะเวลาตาม (2) แลวหากบริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม

สามารถแกไขได หามบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนเพ่ิมเติมในทรัพยสิน

ท่ีเกินอัตราสวนการลงทุนจนกวาจะเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนท่ี

กําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. การรับซ้ือคืนหนวย

ลงทุน 

7.4.2 กรณีรับซ้ือคืนหนวยลงทุนแบบอัตโนมัติ  

ชนิดจายเงินปนผล.........................................บริษัทจัดการ 

วิธีการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ 

(1) บริษัทจัดการจะ……………………………ณ ขณะน้ัน 

(2) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนชนิด

ขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติท่ีมีรายช่ืออยูตามหลักฐานท่ีปรากฎในทะเบียนผูถือ

หนวยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติของผูถือหนวย

ลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปดกรุงไทยสะสม

ทรัพย (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันคํานวณ

มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน ท้ังน้ี บริษัทจัดการ

....ตามขอ 11 

(3) บริษัทจัดการ................................แตละรายลดลง 

(4) บริษัทจัดการ................................ทราบโดยพลัน 

 

7.4.3 การชําระเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน  

7.4.2 กรณีรับซ้ือคืนหนวยลงทุนแบบอัตโนมัติ  

ชนิดจายเงินปนผล.........................................บริษัทจัดการ 

วิธีการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ 

(1) บริษัทจัดการจะ……………………………ณ ขณะน้ัน 

(2) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนชนิด

ขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติท่ีมีรายช่ืออยูตามหลักฐานท่ีปรากฎในทะเบียนผูถือ

หนวยลงทุน โดยจะทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติของผูถือหนวย

ลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปดกรุงไทยสะสม

ทรัพย (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันคํานวณ

มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวม

วันหยุดทําการในตางประเทศของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน

ตางประเทศท่ีมีลักษณะในทํานองเดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุน  

ท้ังน้ี บริษัทจัดการ....ตามขอ 11 

(3) บริษัทจัดการ................................แตละรายลดลง 

(4) บริษัทจัดการ................................ทราบโดยพลัน 

7.4.3 การชําระเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน  

เพื่อใหเปนไปตาม

ประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ท่ี 

สน.87/2558 
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บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน

ภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคา

หนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน ในการชําระเงินคาขายคืน.........ผูถือหนวย

ลงทุน 

 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซ้ือคืน : 

- กรณีรับซ้ือคืนหนวยลงทุนแบบอัตโนมัติ  

บริษัทจัดการจะดําเนินการ........ โดยจะทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดย

อัตโนมัติของผูถือหนวยลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยัง

กองทุนเปดกรุงไทยสะสมทรัพย (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต

วันถัดจากคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการ........และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 

ท้ังน้ี ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับหนวยลงทุนของกองทุนเปดกรุงไทยสะสมทรัพย 

(กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคา

ทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน ดังน้ัน ผูถือหนวยลงทุน

...................และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน

ภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคา

หนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการใน

ตางประเทศของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศท่ีมี

ลักษณะในทํานองเดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุน ในการชําระเงินคาขาย

คืน.........ผูถือหนวยลงทุน 

 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซ้ือคืน : 

- กรณีรับซ้ือคืนหนวยลงทุนแบบอัตโนมัติ  

บริษัทจัดการจะดําเนินการ........ โดยจะทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดย

อัตโนมัติของผูถือหนวยลงทุนชนิดขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยัง

กองทุนเปดกรุงไทยสะสมทรัพย (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต

วันถัดจากคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน 

โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศของผูประกอบธุรกิจการ

จัดการกองทุนตางประเทศท่ีมีลักษณะในทํานองเดียวกันกับธุรกิจจัดการ

กองทุน ท้ังน้ี บริษัทจัดการ........และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 

ท้ังน้ี ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับหนวยลงทุนของกองทุนเปดกรุงไทยสะสมทรัพย 

(กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคา

ทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุด

ทําการในตางประเทศของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศ

ท่ีมีลักษณะในทํานองเดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุน ดังน้ัน ผูถือหนวย

ลงทุน...................และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
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8. การสับเปลี่ยนหนวย

ลงทุน 

 

8.2.1 วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

8.2.1.1 การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับ

ซ้ือคืน (ถามี) 

5) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกจากกองทุนน้ี 

หากจํานวนเงินท้ังหมดท่ีไดจากการขายคืนหนวยลงทุนมีไมเพียงพอท่ีจะนําไปซ้ือ

หนวยลงทุนของกองทุนอื่น ตามมูลคาขั้นตํ่าท่ีระบุไวในโครงการของกองทุน

ปลายทาง บริษัทจัดการจะไมนําเงินไปซ้ือหนวยลงทุนตามท่ีระบุไว แตะจะชําระ

เงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามเงื่อนไขท่ีผูถือหนวยลงทุนได

ระบุไวในคําขอเปดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวัน

คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน 

8.2.1 วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

8.2.1.1 การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับ

ซ้ือคืน (ถามี) 

5) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกจากกองทุนน้ี 

หากจํานวนเงินท้ังหมดท่ีไดจากการขายคืนหนวยลงทุนมีไมเพียงพอท่ีจะนําไปซ้ือ

หนวยลงทุนของกองทุนอื่น ตามมูลคาขั้นตํ่าท่ีระบุไวในโครงการของกองทุน

ปลายทาง บริษัทจัดการจะไมนําเงินไปซ้ือหนวยลงทุนตามท่ีระบุไว แตะจะชําระ

เงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามเงื่อนไขท่ีผูถือหนวยลงทุนได

ระบุไวในคําขอเปดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวัน

คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน โดยมิให

นับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศของผูประกอบธุรกิจการจัดการ

กองทุนตางประเทศท่ีมีลักษณะในทํานองเดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุน 

เพื่อใหเปนไปตาม

ประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ท่ี 

สน.87/2558 

 

11. การไมขายไมรับซ้ือ

คืนไมสับเปลี่ยนหนวย

ลงทุนตามสั่ง 

1. บริษัทจัดการอาจไมขาย.....ในสาระสําคัญ  

(5) ในกรณีท่ี...........การซ้ือขายหนวยลงทุน (ถามี)  

 

2. เมื่อปรากฎเหตุตามขอ 1. (1) (2) (3) หรือ (4)  และบริษัทจัดการ......

ดังตอไปน้ี  

(1) แจงผูถือหนวยลงทุนท่ีมีคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวย

ลงทุนไวแลวใหทราบถึงการไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุน

โดยพลัน และหากเปนเหตุตามขอ 1.(1) (2) หรือ (3) ใหเปดเผยตอ.......โดยพลัน

ดวย  

(2) รายงาน.........................โดยพลัน  

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปลี่ยน

หนวยลงทุนหรือหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน

ตามขอ 1.(1) (2) และ (3) เกินหน่ึงวันทําการ .......หนวยลงทุน  

(ก) รายงาน.............................ก็ได 

 

3. บริษัทจัดการ.....................โดยพลัน 

1. บริษัทจัดการอาจไมขาย.....ในสาระสําคัญ  

(5) อยูในระหวางดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขา

บริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตนอันเน่ืองมาจากการท่ี

บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของ

เงินกองทุนไดตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยวาดวยการดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการ

กองทุนรวม การจัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซื ้อขาย

หลักทรัพยและการคาหลักทรัพยและการจัดจําหนายหลักทรัพยท่ีเปน

หนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายลวงหนา ซ่ึงใหกระทํา

ไดไมเกิน 3 วันทําการ 

 

(6) ในกรณีท่ี...........การซ้ือขายหนวยลงทุน (ถามี) 

 

2. เมื่อปรากฎเหตุตามขอ 1. (1) (2) (3) (4) หรือ (5) และบริษัทจัดการ......

ดังตอไปน้ี  

(1) แจงผูถือหนวยลงทุนท่ีมีคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวย

ลงทุนไวแลวใหทราบถึงการไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุน

เปนไปตามประกาศ

สํานักงานกลต. ท่ี สน. 

7/2561 เรื่อง หลักเกณฑ 

เงื่อนไข และวิธีการ

จัดการกองทุนรวมเพื่อผู

ลงทุนท่ัวไป กองทุนรวม

เพื่อผูลงทุนท่ีมิใชราย

ยอยกองทุนรวมเพื่อผู

ลงทุนประเภทสถาบัน 

และกองทุนสวนบุคคล

(ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 17 

มกราคม 2561 
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โดยพลัน และหากเปนเหตุตามขอ 1.(1) (2) (3) หรือ (5) ใหเปดเผยตอ.............

โดยพลันดวย  

(2) รายงาน..........................โดยพลัน  

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปลี่ยน

หนวยลงทุนหรือหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน

ตามขอ 1.(1) (2) (3) และ (5) เกินหน่ึงวันทําการ ............หนวยลงทุน  

(ก) รายงาน............................ก็ได 

 

3. บริษัทจัดการ......................โดยพลัน 

15. คาธรรมเนียมและ

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจาก

กองทุนรวมและผูสั่งซ้ือ

หรือผูถือหนวยลงทุน 

15.1. คาธรรมเนียมรวม (เพดานคาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีประมาณการไดท่ี

เรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด) :  

รายการคาธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ช่ือยอ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา 

1. KT-JAPAN-A 

ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ใน

อัตราไมเกินรอยละ 5.00 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสทุธิของ

กองทุนรวม 

2. KT-JAPAN-D 

ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ใน

อัตราไมเกินรอยละ 5.00 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสทุธิของ

กองทุนรวม 

3. KT-JAPAN-R 

ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ใน

อัตราไมเกินรอยละ 5.00 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสทุธิของ

กองทุนรวม 

4. KT-JAPAN-I 

ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ใน

อัตราไมเกินรอยละ 5.00 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสทุธิของ

กองทุนรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ท้ังน้ี คาธรรมเนียม.............................วันสิ้นปบัญชีท่ีผานมา  

15.1. คาธรรมเนียมรวม (เพดานคาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีประมาณการไดท่ี

เรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด) :  

รายการคาธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ช่ือยอ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา 

1. KT-JAPAN-A 

ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ใน

อัตราไมเกินรอยละ 5.35 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสทุธิของ

กองทุนรวม 

2. KT-JAPAN-D 

ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ใน

อัตราไมเกินรอยละ 5.35 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสทุธิของ

กองทุนรวม 

3. KT-JAPAN-R 

ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ใน

อัตราไมเกินรอยละ 5.35 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสทุธิของ

กองทุนรวม 

4. KT-JAPAN-I 

ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ใน

อัตราไมเกินรอยละ 5.35 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสทุธิของ

กองทุนรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ท้ังน้ี คาธรรมเนียม.............................วันสิ้นปบัญชีท่ีผานมา  

รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี

ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี

อื่นใดเปนไปตาม

ประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการกลต. ท่ี 

สน.61/2559 เรื่อง 

หนังสือช้ีชวนเสนอขาย

หนวยลงทุนของกองทุน

รวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไป 

กองทุนรวมเพื่อผูลงทุน

ท่ีมิใชรายยอยและ

กองทุนรวมเพื่อผูลงทุน

ประเภทสถาบัน (ฉบับท่ี 

3) 



                                                                                    9                                                    KT-JAPAN 

เร่ือง เดิม ใหม เหตุผล 

 

15.2. คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม :  

15.2.1. คาธรรมเนียมการจัดการรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ช่ือยอ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา 

1. KT-JAPAN-A 
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอย

ละ 2.50 ตอป ของ.......... วันที่คํานวณ  

2. KT-JAPAN-D 
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอย

ละ 2.50 ตอป ของ.......... วันที่คํานวณ  

3. KT-JAPAN-R 
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอย

ละ 2.50 ตอป ของ............. วันที่คํานวณ  

4. KT-JAPAN-I 
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอย

ละ 1.50 ตอป ของ............. วันที่คํานวณ  

 

15.2.2. คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ช่ือยอ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา 

1. KT-JAPAN-A 
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไม

เกินรอยละ 0.07 ตอปของ......วันที่คํานวณ 

2. KT-JAPAN-D 
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไม

เกินรอยละ 0.07 ตอปของ.......วันที่คํานวณ 

3. KT-JAPAN-R 
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไม

เกินรอยละ 0.07 ตอปของ......วันที่คํานวณ 

4. KT-JAPAN-I 
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไม

เกินรอยละ 0.07 ตอปของ........ วันที่คํานวณ 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.2. คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม :  

15.2.1. คาธรรมเนียมการจัดการรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ช่ือยอ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา 

1. KT-JAPAN-A 
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกิน

รอยละ 2.675 ตอป ของ.......... วันที่คํานวณ  

2. KT-JAPAN-D 
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกิน

รอยละ 2.675 ตอป ของ.......... วันที่คํานวณ  

3. KT-JAPAN-R 
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกิน

รอยละ 2.675 ตอป ของ............. วันที่คํานวณ  

4. KT-JAPAN-I 
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกิน

รอยละ 1.605 ตอป ของ............. วันที่คํานวณ  

 

15.2.2. คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ช่ือยอ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา 

1. KT-JAPAN-A 
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไม

เกินรอยละ 0.0749 ตอปของ......วันที่คํานวณ 

2. KT-JAPAN-D 
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไม

เกินรอยละ 0.0749 ตอปของ.......วันที่คํานวณ 

3. KT-JAPAN-R 
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไม

เกินรอยละ 0.0749 ตอปของ......วันที่คํานวณ 

4. KT-JAPAN-I 
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไม

เกินรอยละ 0.0749 ตอปของ........ วันที่คํานวณ 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
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•  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนน้ียังไมรวมคาใชจายในการรับฝากทรัพยสินใน

ตางประเทศท่ีคิดไมเกินรอยละ 0.05 ของมูลคาทรัพยสินเฉพาะท่ีลงทุนใน

ตางประเทศ ในแตละชนิดหนวยลงทุน  

 

15.2.3. คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ช่ือยอ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา 

 KT-JAPAN-A 
ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ใน

อัตราไมเกินรอยละ 0.50 ตอป ของ..... วันที่คํานวณ 

 KT-JAPAN-D 
ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ใน

อัตราไมเกินรอยละ 0.50 ตอป ของ.... วันที่คํานวณ 

 KT-JAPAN-R 
ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ใน

อัตราไมเกินรอยละ 0.50 ตอป ของ.....วันที่คํานวณ 

 KT-JAPAN-I 
ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ใน

อัตราไมเกินรอยละ 0.50 ตอป ของ.....วันที่คํานวณ 

   

15.2.6. คาธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมาณการคาธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไมเกินรอยละ2.50 ตอป ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

(1) คาใชจาย............................. ไดแก  

(ก) คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ คาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ 

การจัดอบรมเผยแพรความรู คาใชจายดานการตลาด ตลอดจนการสัมมนา

แนะนํากองทุน ตามท่ีจายจริง แตไมเกิน 1,000,000 บาท  

(ข) คาใชจายหรือคาธรรมเนียม................... ก.ล.ต.  

 

•  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนน้ียังไมรวมคาใชจายในการรับฝากทรัพยสิน

ในตางประเทศท่ีคิดไมเกินรอยละ 0.0535 ของมูลคาทรัพยสินเฉพาะท่ีลงทุนใน

ตางประเทศ ในแตละชนิดหนวยลงทุน  

 

15.2.3. คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ช่ือยอ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา 

1. KT-JAPAN-A 
ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป 

ในอัตราไมเกินรอยละ 0.535 ตอป ของ..... วันที่คํานวณ 

2. KT-JAPAN-D 
ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป 

ในอัตราไมเกินรอยละ 0.535 ตอป ของ.... วันที่คํานวณ 

3. KT-JAPAN-R 
ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป 

ในอัตราไมเกินรอยละ 0.535 ตอป ของ.....วันที่คํานวณ 

4. KT-JAPAN-I 
ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป 

ในอัตราไมเกินรอยละ 0.535 ตอป ของ.....วันที่คํานวณ 

 

15.2.6. คาธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมาณการคาธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไมเกินรอยละ 2.675 ตอป ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

(1) คาใชจาย.............................. ไดแก  

(ก) คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ คาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ 

การจัดอบรมเผยแพรความรู คาใชจายดานการตลาด ตลอดจนการสัมมนา

แนะนํากองทุน ตามท่ีจายจริง แตไมเกิน 1,070,000 บาท  

(ข) คาใชจายหรือคาธรรมเนียม................... ก.ล.ต.  
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(2) คาใชจายเพื่อการ……………….. ไดแก  

(ก) คาใชจาย.........ไมเกินรอยละ 1.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

…………….. 

 

(4) คาใชจายท่ีเก่ียวของกับการจัดการกองทุนซ่ึงมิไดระบุไวในขอ 15.2 (ถามี) โดย

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาท่ีเกิดคาใชจายน้ัน

จริง ท้ังน้ี การเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวจะไมเกินรอยละ 0.05 ตอป ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการ.........รอบระยะเวลาบัญชีแตละป 

 

• คาใชจายตามขอ (1) ...................รายงานประจําป 

 

ท้ังน้ี คาธรรมเนียมและคาใชจายท้ังหมดของกองทุนจะบวกดวยภาษีมูลคาเพิ่ม

และภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี)  

 

อยางไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลง................ผูถือหนวยลงทุนแลว 

(2) คาใชจายเพื่อการ..........................ไดแก  

(ก) คาใชจาย.........ไมเกินรอยละ 1.07 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

………… 

 

(4) คาใชจายท่ีเก่ียวของกับการจัดการกองทุนซ่ึงมิไดระบุไวในขอ 15.2 (ถามี) 

โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาท่ีเกิดคาใชจาย

น้ันจริง ท้ังน้ี การเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวจะไมเกินรอยละ 0.0535 ตอป ของ

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการ.......รอบระยะเวลาบัญชีแตละป 

 

• คาใชจายตามขอ (1) ...................รายงานประจําป  

 

ท้ังน้ี คาธรรมเนียมและคาใชจายท้ังหมดของกองทุนเปนอัตราท่ีรวม

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี)  

 

อยางไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลง................ผูถือหนวยลงทุนแลว 

15.3. คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูสั่งซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุน :  

 

 

15.3. คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูสั่งซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุน :  

……………………………………………………………. 

ท้ังน้ี คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูสั่งซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุนขางตน 

เปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน อยางไร

ก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีปรับปรุง

อัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายท้ังหมดของกองทุนใหสอดคลองเฉพาะ

กับการเปลี่ยนแปลงการรับรูภาษีตางๆ ดังกลาว โดยถือวาไดรับมติจากผู

ถือหนวยลงทุนแลว 

 15.4. วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม :  

*บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียมทุกวันท่ีมีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ

โดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนในแตละวันท่ีคํานวณน้ันเปนฐานในการ

คํานวณคาธรรมเนียม โดยคาธรรมเนียมดังกลาวจะบวกดวยภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม :  

*บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียมทุกวันท่ีมีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ

โดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนในแตละวันท่ีคํานวณน้ันเปนฐานในการ

คํานวณคาธรรมเนียม โดยคาธรรมเนียมดังกลาวไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี
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ธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) และบริษัทจัดการจะเรียก

เก็บเปนรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ้นเดือน  

ธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) และบริษัทจัดการจะเรียก

เก็บเปนรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ้นเดือน 

15.5. การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย :  

บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ี................ดังตอไปน้ี  

15.5.1. กรณีท่ีบริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียม หรือคาใชจายเพิ่ม บริษัท

จัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายของกองทุนรวมเพ่ิมเติมในจํานวน

เกินกวารอยละ 5 ของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามท่ีระบุไวลาสุดใน

โครงการมิได เวนแตในกรณีท่ีไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซ่ึง

คิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายได

แลวท้ังหมด และในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียม หรืออัตราคาใชจาย

เพิ่มเติมบริษัทจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน ตาม

วิธีการดังตอไปน้ีกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มดังกลาว 

(1) ประกาศหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ เปนเวลา 3 วันติดตอกัน และ  

(2) ติดประกาศไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดตอทุกแหงของ

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) ท่ีใชเปนสถานท่ีในการซ้ือขายหนวยลงทุน 

และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

 

15.5. การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย :  

บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ี..................ดังตอไปน้ี 

15.5.1. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไดดําเนินการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือ

คาใชจายเพ่ิมขึ้นตามท่ีไดระบุไวในโครงการ บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูล

เร่ืองดังกลาวใหผูลงทุนทราบอยางท่ัวถึงดวยวิธีการท่ีเหมาะสม ภายใน 3 

วันทําการนับแตวันที่มีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาว

เพ่ิมขึ้น เชน เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการหรือทาง

หนังสือพิมพ หรือจัดใหมีขอมูลเร่ืองดังกลาวไว ณ สถานท่ีในการซ้ือขาย

หนวยลงทุนทุกแหงของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

หนวยลงทุน (ถามี) เปนตน 

 

ในกรณีท่ีเปนกองทุนรวมเปดซ่ึงโครงการไดระบุไวอยางชัดเจนแลววา

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย

เพ่ิมขึ้นจากมูลคาขั้นสูงของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามท่ีระบุไว

ลาสุดในโครงการ และตอมาบริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการเรียก

เก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพ่ิมขึ้นตามท่ีระบุไวน้ัน ใหบริษัทจัดการ

กองทุนรวมเปดเผยเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอย

กวา 60 วันกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพ่ิมขึ้นตาม

วิธีการดังตอไปน้ี 

(1) ประกาศหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ เปนเวลา 3 วัน

ติดตอกัน และ 

(2) จัดใหมีขอมูลเร่ืองดังกลาวไวในท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีในการซ้ือขาย

หนวยลงทุนทุกแหงของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูสนับสนุนการขาย

หรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี)  

 

ในกรณีท่ีเปนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพ่ิมขึ้นเกินกวา

อัตรารอยละ 5 ของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามท่ีระบุไวลาสุดใน

โครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือ

เปนไปตามประกาศ

สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี 

สน. 22/2560 เรื่อง 

หลักเกณฑ เงื่อนไข และ

วิธีการจัดการกองทุน

รวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไป 

กองทุนรวมเพื่อผูลงทุน

ท่ีมิใชรายยอย กองทุน

รวมเพื่อผูลงทุนประเภท

สถาบัน และกองทุนสวน

บุคคล (ฉบับท่ี 5) ลง

วันท่ี 15 มีนาคม 2560   



                                                                                    13                                                    KT-JAPAN 

เร่ือง เดิม ใหม เหตุผล 

คาใชจายท่ีเพ่ิมขึ้นดังกลาวไดตอเมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือ

หนวยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวารอยละ 50 ของ

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 

15.5.2 กรณีท่ีบริษัทจัดการจะมีการลดคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย  

บริษัทจัดการจะติดประกาศการลดคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย ไว ณ สํานักงาน

ของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

(ถามี) ท่ีใชเปนสถานท่ีในการซ้ือขายหนวยลงทุน และ/หรือเว็บไซตของบริษัท

จัดการ  

 

ท้ังน้ี การเปลี่ยนแปลง.........................คาธรรมเนียมหรือคาใชจาย  

 

 

15.5.3 กรณีท่ีสมาคม....................ผูถือหนวยลงทุนแลว 

15.5.2 กรณีท่ีบริษัทจัดการจะมีการลดคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย 

บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลเร่ืองการลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายให

ผูลงทุนทราบอยางท่ัวถึงดวยวิธีการท่ีเหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต

วันท่ีมีการลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาว เชน เผยแพรขอมูลไว

บนเว็บไซตของบริษัทจัดการหรือทางหนังสือพิมพ หรือจัดใหมีขอมูลเร่ือง

ดังกลาวไว ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหนวยลงทุนทุกแหงของบริษัทจัดการ

และผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) เปนตน 

 

ท้ังน้ี การเปลี่ยนแปลง....................คาธรรมเนียมหรือคาใชจาย  

 

15.5.3 กรณีท่ีสมาคม....................ผูถือหนวยลงทุนแลว 

20. ขอกําหนดอื่น ๆ  

 

 

 

 

20.2) การดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน........ ดําเนินการเลิกกองทุน

รวมตอไป 

20.3) การถือหนวยลงทุนเกินหน่ึงในสาม ………………………… 

20.4) ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน……………………………………….. 

20.5) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน………………………………….. 

20.6) การกูยืมหรือการทําธุรกรรมการขาย............................................ 

20.7) ขอกําหนดเก่ียวกับ FATCA.................................................... 

20.2) การถือหนวยลงทุนเกินหน่ึงในสาม ………………………… 

20.3) ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน……………………………………….. 

20.4) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน………………………………….. 

20.5) การกูยืมหรือการทําธุรกรรมการขาย............................................ 

20.6) ขอกําหนดเก่ียวกับ FATCA.................................................... 

ยายขอ 20.2 ไปขอ 21 

เ พื่ อ ใ ห ส อ ด ค ล อ ง กั บ

หัวขอในระบบ OFAM 

21. การดําเนินการกรณี

บริษัทจัดการไมสามารถ

ดํารงเงินกองทุนไดตามท่ี

ประกาศกําหนด  

 

 

21. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการ......................กองทุนรวม 

 

(ยายขอ 21 ไปอยูขอ 22 ตามระบบ OFAM) 

 

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไมสามารถดํารงเงินกองทุนไดตามท่ี

ประกาศกําหนด : 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมสามารถดํารงเงินกองทุนไดตามท่ีประกาศ

กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการรายอื่นเขา

จัดการกองทุนรวมแทนดวยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ 

ขอมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุน

รวมกันมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลว

ท้ังหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแตวันท่ีรูหรือควรรูวาไมสามารถ

ดํารงเงินกองทุนได ท้ังน้ี หากมีเหตุจําเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจ

เพิ่มหัวขอ 21 ใหเปนไป

ตามระบบ OFAM  และ

ปรับปรุงใหเปนไปตาม

ประกาศสํานักงานกลต. 

ท่ีสธ. 12/2561 เรื่อง 

หลักเกณฑใน

รายละเอียดเก่ียวกับการ

ดํารงเงินกองทุนของผู
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ขอใหสํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได โดยการคัดเลือกบริษัท

จัดการกองทุนรวมรายใหมจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปน

สําคัญ และในกรณีท่ีมีคาใชจายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการรายเดิมจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว หากบริษัท

จัดการไมสามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจัดการ

จะดําเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป 

ประกอบธุรกิจการจัดการ

กองทุนรวม การจัดการ

กองทุนสวนบุคคล การ

เปนนายหนาซ้ือขาย

หลักทรัพยและการคา

หลักทรัพยและการจัด

จําหนายหลักทรัพยท่ีเปน

หนวยลงทุน และการเปน

ผูจัดการเงินทุนสัญญา

ซ้ือขายลวงหนา และ

ขอกําหนดกรณีท่ีไม

สามารถดํารงเงินกองทุน

ได ลงวันท่ี 17 มกราคม 

2561 
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เร่ือง เดิม ใหม เหตุผล 

22. การเลิกกองทุนรวม  

 

 

22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :  

22.1.1. หากปรากฏวา....................... ดังน้ี  

(1) มูลคาหนวยลงทุน..........................กองทุนรวม  

(2) จํานวนผูถือหนวยลงทุน..................ใด ๆ  

(3) มีการขายคืนหนวยลงทุน ณ วันใดวันหน่ึงเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวย

ลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด แตไมรวมถึงกรณีท่ีเปนการขายคืนหนวยลงทุนของ

กองทุนรวมตลาดเงิน และการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหนวยลงทุน  

(4) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาหาวันทําการซ้ือขายหนวย

ลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ี

จําหนายไดแลวท้ังหมด แตไมรวมถึงกรณีท่ีเปนการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุน

รวมตลาดเงิน และการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหนวยลงทุน 

 เปนไปตามประกาศ

สํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย 

ท่ี สน. 22/2560 เรื่อง  

หลักเกณฑ เงื่อนไข และ

วิธีการจัดการกองทุนรวม

เพื่อผูลงทุนท่ัวไป กองทุน

รวมเพื่อผูลงทุนท่ีมิใชราย

ยอย กองทุนรวมเพื่อผู

ลงทุนประเภทสถาบัน 

และกองทุนสวนบุคคล 

(ฉบับท่ี  5) ลงวันท่ี 15 

มีนาคม 2560   

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  

บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังตอไปน้ี  

1 ยุติการรับคําสั่งซ้ือ...................ปรากฏเหตุตามขอ 22.1.1 

2. แจงใหผูถือหนวยลงทุนท่ีมีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบโดยทาง

ไปรษณียลงทะเบียนรวมท้ังแจงเปนหนังสือใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันทําการท่ีหาท่ีปรากฏเหตุตามขอ 

22.1.1  

3. จําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีเหลืออยูของกองทุนภายใน 5 วันทําการ

นับต้ังแตวันถัดจากวันทําการท่ีปรากฏเหตุตามขอ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเทาท่ี

สามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ  

4. ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินท่ีรวบรวมไดตามขอ 3. ใหผู

ถือหนวยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันทําการท่ีปรากฏเหตุตาม

ขอ 22.1.1 และเมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแลวใหถือวาเปนการ

เลิกกองทุน  

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  

บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังตอไปน้ี  

1 ยุติการรับคําสั่งซ้ือ...................ปรากฏเหตุตามขอ 22.1.1 

2. แจงใหผูถือหนวยลงทุนท่ีมีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบโดยทาง

ไปรษณียลงทะเบียน รวมท้ังแจงเปนหนังสือใหผู ดูแลผลประโยชนและ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแตวันท่ีปรากฏเหตุ

ตามขอ 22.1.1 

3. จําหนายทรัพยสินท่ีเหลืออยูของกองทุนภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีปรากฏ

เหตุตามขอ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเทาท่ีสามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืน

หนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ 

4. ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินท่ีรวบรวมไดตามขอ 3. ใหผู

ถือหนวยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแตวันท่ีปรากฏเหตุตามขอ 22.1.1 และ

เมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแลวใหถือวาเปนการเลิกกองทุน 

 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา บริษัทจัดการจะ

ดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังตอไปน้ี 
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เมื่อไดดําเนินการตามขอ 1. ถึง 4. แลว หากมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยู

จากการดําเ นินการตามขอ  3.  บริ ษัทจัดการจะดําเ นินการตามประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการชําระบัญชีของกองทุน

รวม  

 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา บริษัทจัดการจะ

ดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังตอไปน้ี  

(ก) แจงเปนหนังสือใหผูดูแลผลประโยชนและสํานักงานทราบ และแจงใหตลาด

หลักทัพยทราบในกรณีท่ีหนวยลงทุนของกองทุนรวมน้ันเปนหลักทรัพยจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย ท้ังน้ี กอนวันเลิกกองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ  

(ข) แจงผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนท่ัวไปทราบเรื่องดังกลาวกอนวันเลิกกองทุน

รวมเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ เชน ประกาศในหนังสือพิมพรายวันแหง

ทองถ่ิน เปนตน และ  

(ค) จําหนายทรัพยสินของกองทุนเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแส

รายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย และตั๋วสัญญาใชเงินท่ีมีกําหนดระยะเวลาใชเงิน

คืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จสิ้นกอนวันเลิกกองทุน  

(ก) แจงเปนหนังสือใหผูดูแลผลประโยชนและสํานักงานทราบ และแจงใหตลาด

หลักทรัพยทราบในกรณีท่ีหนวยลงทุนของกองทุนรวมน้ันเปนหลักทรัพยจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  ท้ังน้ี กอนวันเลิกกองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวา 5 

วันทําการ 

(ข)  ดําเนินการดวยวิธีการใด ๆ เพ่ือใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนท่ัวไป

ทราบเร่ืองดังกลาวกอนวันเลิกกองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทํา

การ เชน เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือทาง

หนังสือพิมพ หรือโดยจัดใหมีขอมูลเร่ืองดังกลาวไว ณ สถานท่ีในการซ้ือ

ขายหนวยลงทุนทุกแหงของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับ

ซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) เปนตน    

(ค) จําหนายทรัพยสินท่ีเหลืออยูของกองทุนเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝาก

ประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย และต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีมี

กําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จสิ้นกอนวันเลิกกองทุน  
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ตารางสรุปรายละเอียดการแกไขโครงการกองทนุเปดเคแทม ออยล ฟนด 
 

เร่ือง เดิม ใหม เหตุผล 

3.  วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ข อ ง

โครงการจัดการกองทุน

รวม ชนิดกอง ทุนรวม 

ป ร ะ เ ภ ท ก อ ง ทุ น ร ว ม 

น โ ย บ า ย ก า ร ล ง ทุ น 

ลักษณะพิเศษ การลงทุน

ในตางประเทศ การลงทุน

ใ น สั ญ ญ า ซ้ื อ ข า ย

ลวงหนา ประเภทและ

อัตราสวนการลงทุนใน

หลักทรัพยหรือทรัพยสิน

อื่น หรือการหาดอกผล

โดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน  

 

3.11. รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนมีนโยบาย………ขณะท่ีกองทุนลงทุนเทาน้ัน  

 

ในกรณีท่ีกองทุนมกีารลงทุนในกองทุนหลักไมนอยกวารอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสิน

สุทธิของกองทุนหลัก หากปรากฏวา กองทุนหลักดังกลาว มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ

ลดลงในลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังตอไปน้ี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม

หลักเกณฑ และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยประกาศกําหนด  

(1) มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันใดวันหน่ึงลดลงเกินกวาสองในสามของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก 

(2) ยอดรวมของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในชวงระยะเวลาหาวัน

ทําการใดติดตอกัน คิดเปนจํานวนเกินกวาสองในสามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทุนหลกั 

 

เงื่อนไข ในกรณีท่ีกองทุนหลัก มีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะดังกลาวบริษัท

จัดการดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1) แจงเหตุท่ีกองทุนหลักมีมูลคาทรัพยสินลดลง พรอมแนวทางการดําเนินการโดย

คํานึงถึงประโยชนท่ีดีท่ีสุดของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม ใหสํานักงานและผูถือหนวย

ลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแตวันท่ีมีการเปดเผยขอมูลของกองทุนหลัก  

(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับ

แตวันท่ีมีการเปดเผยขอมูลของกองทุนหลัก  

(3)  รายงานผล..................................แลวเสร็จ 

(4)  เปดเผยขอมูล....................................ดังกลาวดวย 

 

ท้ังน้ี ระยะเวลา............................................สํานักงาน 

3.11. รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนมีนโยบาย………ขณะท่ีกองทุนลงทุนเทาน้ัน 

 

ในกรณีท่ีกองทุนมกีารลงทุนในกองทุนปลายทางไมนอยกวารอยละ 5 ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทาง หากปรากฏวา มูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทุนปลายทางท่ีกองทุนรวมไปลงทุนมีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงใน

ลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังตอไปน้ี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ 

และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ประกาศกําหนด  

(1)  มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันใดวันหน่ึงลดลงเกินกวา สองในสามของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทางดังกลาว 

(2)  ยอดรวมของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทางดังกลาวลดลงในชวง

ระยะเวลาหาวันทําการใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวาสองในสามของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทางน้ัน 

 

เงื่อนไข ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะ

ดังกลาวบริษัทจัดการดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1)  แจงเหตุท่ีกองทุนปลายทางมีมูลคาทรัพยสินลดลง พรอมแนวทางการ

ดําเนินการของบริษัทจัดการโดยคํานึงถึงประโยชนท่ีดีท่ีสุดของผูถือหนวยลงทุน

โดยรวมใหสํานักงานและผูถือหนวยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต

วันท่ีมีการเปดเผยขอมูลของกองทุนปลายทางท่ีปรากฏเหตุ 

(2)  ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน

นับแตวันท่ีมีการเปดเผยขอมูลของกองทุนปลายทางท่ีปรากฏเหตุ  

(3)  รายงานผล..................................แลวเสร็จ 

(4)  เปดเผยขอมูล....................................ดังกลาวดวย 

ท้ังน้ี ระยะเวลา...........................สาํนักงาน 

เพื่อใหเปนไปตาม

ประกาศสํานักงาน ท่ี 

สน. 22/2560 เรื่อง  

หลักเกณฑ เงื่อนไข และ

วิธีการจัดการกองทุน

รวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไป 

กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ี

มิใชรายยอย กองทุนรวม

เพื่อผูลงทุนประเภท

สถาบัน และกองทุนสวน

บุคคล (ฉบับท่ี  5) ลง

วันท่ี 15 มีนาคม 2560   
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3.14. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น เพื่อเปนทรัพยสินของ

กองทุนรวมในประเทศและตางประเทศ :  

สวนท่ี 1 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single 

entity limit)  

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดังนี ้

5.1 เปนตราสารหนี้ ที่.............. 

.................................. 

ไมเกินอัตราดังนี้ แลวแตอัตรา

ใดจะสูงกวา 

1.  20%หรือ 

2.  น้ําหนักของตราสารทีล่งทุน

ใน benchmark + 5% 

6 ทรัพยสินดังนี้  

 

6.1.2 มี credit rating อยูในระดับ 

investment grade 

 

6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คูสัญญามี credit 

rating อยูในระดับ investment grade 

...................................... 

รวมกันไมเกินอัตราดังนี้ แลวแต

อัตราใดจะสูงกวา 

(1) 15% (หรือไมเกิน 10% เม่ือ

เปนการลงทุนในตางประเทศ

หรือผูมีภาระผูกพันมีภูมิลําเนา

อยูตางประเทศ โดยเลือกใช   

credit rating แ บ บ  national 

scale) หรือ 

(2) น้ําหนักของทรัพยสินที่ลงทุน

ใน benchmark + 5% 

 

 

3.14. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น เพื่อเปนทรัพยสินของ

กองทุนรวมในประเทศและตางประเทศ :  

สวนท่ี 1 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา 

(single entity limit)  

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดังนี ้

5.1 เปนตราสารหนี้ ที่.............. 

.................................. 

ไมเกินอัตราดังนี้ แลวแตอัตรา

ใดจะสูงกวา 

1.  10%หรือ 

2.  น้ําหนักของตราสารทีล่งทุนใน 

benchmark + 5% 

6 ทรัพยสินดังนี้  

 

6.1.2 มี credit rating* อยูในระดับ 

investment grade 

 

6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คูสัญญามี credit 

rating** อยูในระดับ investment grade 

...................................... 

หมายเหตุ : 

*กรณีเปนการลงทุนในตางประเทศ

หรือผู มีภาระผูกพันมีภู มิลําเนาอยู

ตางประเทศ สามารถเลือกใช credit 

rating แบบ national scale 

**กรณีเปนการลงทุนในตางประเทศท่ี

คู สัญญาในฐานะผู มีภาระผูกพันมี

ภูมิลําเนาอยูตางประเทศ สามารถ

เ ลือกใช  credit rating แบบ national 

scale 

รวมกันไมเกินอัตราดังนี้ แลวแต

อัตราใดจะสูงกวา 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ําหนักของทรัพยสินที่ลงทุน

ใน benchmark + 5% 

 

เ ป น ไ ป ต า ม ป ร ะ ก า ศ

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร กํ า กั บ

ตลาดทุน ท่ี ทน. 2/2561 

เ รื่ อ ง  ก า ร ล ง ทุ น ข อ ง

กองทุน (ฉบับท่ี 8)  ลง

วันท่ี 4 มกราคม 2561    
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สวนท่ี 4 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการท่ีลงทุน 

(concentration limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

3 หนวย CIS ของกองทุน

ใดกองทุนหนึ่ง 

- ไมเกิน 25% ของจํานวนหนวย CIS ทั้งหมดของ

กองทุนรวมหรือกองทุน CIS ตางประเทศ ที่ออก

หนวยนั้น  

- อัตราขางตนไมใชกับการลงทุนในหนวย CIS ของ

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหมที่มีขนาดเล็กและมีการเสนอ

ขายตอผูลงทุนในวงกวางโดยไดรับความเห็นชอบจาก

สํานักงาน 

ท้ังน้ี การคํานวณสัดสวนตามนโยบายการลงทุนและอัตราสวนการลงทุน ใหเปนไป

ตามภาคผนวก 5 แหงประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยการลงทุนของ

กองทุน และ/หรือท่ีแกไขเพิ่มเติม 

สวนท่ี 4 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการท่ีลงทุน 

(concentration limit) 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

3 หนวย CIS ของกองทุน

ใดกองทุนหนึ่ง 

- ไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย CIS ทั้งหมด

ของกองทุนรวม หรือกองทนุ CIS ตางประเทศ ที่

ออกหนวยนั้น   

- อัตราขางตนไมใชกับการลงทุนในหนวย CIS 

ของกองทุนที่มีลักษณะครบถวนดังน้ีโดยไดรับ

ความเห็นชอบจากสํานักงาน  

(1)  มีขนาดเล็ก  

(2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 

(3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง 

ท้ังน้ี การคํานวณสัดสวนตามนโยบายการลงทุนและอัตราสวนการลงทุน ให

เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยการลงทุนของกองทุน 

และ/หรือท่ีแกไขเพิ่มเติม 

เปนไปตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุน ท่ี ทน.38/2560 

เรื่องการลงทุนของ

กองทุน (ฉบับท่ี 5) ลง

วันท่ี 12 พฤษภาคม 

2560 

 

 

สวนท่ี 5 : การดําเนินการเมื่อทรัพยสินท่ีลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม

เปนไปตามอัตราสวนการลงทุน  
2. ในกรณีท่ี............................. บรษัิทจัดการตองดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับประเภท จํานวน อัตราสวนการ

ลงทุน และวันท่ีการลงทุนไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุน และจัดสงรายงานตอ

สํานักงาน รวมท้ังจัดสงตอผูดูแลผลประโยชน ภายในวันทําการถัดจากวันครบ

ระยะเวลาดังกลาว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไวท่ีบริษัทจัดการ  
(2)  ไมลงทุน………………………..…คําเสนอซ้ือ 

 

ความในวรรคหน่ึงมิใหนํามาใชกับกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไป หรือกองทุนรวมเพื่อ

ผูลงทุนท่ีมิใชรายยอย ท่ีมีนโยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุนรวมฟดเดอร ใน

สวนท่ีเปนการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมหรือหนวยของกองทุน

ตางประเทศท่ีมีอัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการท่ี

ลงทุน (concentration limit) เปนไปตามหลักเกณฑเก่ียวกับอัตราสวนการลงทุน

สวนท่ี 5 : การดําเนินการเมื่อทรัพยสินท่ีลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม

เปนไปตามอัตราสวนการลงทุน  
2. ในกรณีท่ี..........................บริษัทจัดการตองดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับประเภท จํานวน อัตราสวนการ

ลงทุน และวันท่ีการลงทุนไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุน และจัดสงรายงานตอ

สํานักงาน รวมท้ังจัดสงตอผูดูแลผลประโยชน ภายใน 3 วันทําการนับแตวันครบ

ระยะเวลาดังกลาว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไวท่ีบริษัทจัดการ 

(2)  ไมลงทุน………………..…………คําเสนอซ้ือ 

 

ความในวรรคหน่ึงมิใหนํามาใชกับกองทุนรวมฟดเดอร ในสวนท่ีเปนการ

ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมหรือหนวยของกองทุนตางประเทศท่ีไม

เปนไปตามอัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการท่ี

ลงทุน (concentration limit) โดยใหดําเนินการตามท่ีกําหนดในขอ 3 ในสวนน้ี

แทน  

 

- เปนไปตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุน ท่ี ทน.38/2560 

เรื่องการลงทุนของ

กองทุน (ฉบับท่ี 5) ลง

วันท่ี 12 พฤษภาคม 

2560 

 

 

-  เปนไปตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุน ท่ี ทน. 

46/2560 เรื่อง การลงทุน

ของกองทุน (ฉบับท่ี 6) 
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ดังกลาว แตตอมาการลงทุนไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนน้ันเปนเวลา 5 วันทํา

การติดตอกันโดยมิไดเกิดจากการลงทุนเพิ่มโดยใหดําเนินการตามท่ีกําหนดในขอ 3 

ในสวนน้ีแทน 

 

3. ในกรณีการลงทุนของกองทุนตามขอ 2 วรรคสอง ในสวนท่ีเปนการลงทุนในหนวย

ลงทุนของกองทุนรวมหรือหนวยของกองทุนตางประเทศท่ีมีอัตราสวนการลงทุนท่ี

คํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) เปนไปตาม

หลักเกณฑเก่ียวกับอัตราสวนการลงทุนดังกลาว แตตอมาการลงทุนไมเปนไปตาม

อัตราสวนการลงทุนน้ันเปนเวลา 5 วันทําการติดตอกัน โดยมิไดเกิดจากการลงทุน

เพิ่ม ใหบริษัทจัดการดําเนินการดังตอไปน้ี 

 (1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับประเภท จํานวน อัตราสวนการ

ลงทุน และวันท่ีการลงทุนไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุน และจัดสงรายงานตอ

สํานักงานและผูดูแลผลประโยชน ภายในวันทําการถัดจากวันครบระยะเวลา

ดังกลาว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไวท่ีบริษัทจัดการ 

(2) แกไขใหเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนดังกลาวภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึง

ประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ แตตองไมเกินระยะเวลา 90 วันนับแตวันครบ

ระยะเวลาดังกลาว 

 (3) เมื่อบริษัทจัดการแกไขใหเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนท่ีกําหนดแลว ให

จัดทํารายงานขอมูลเก่ียวกับช่ือ จํานวน อัตราสวนการลงทุนในทรัพยสินดังกลาว 

รวมถึงวันท่ีสามารถแกไขได และจัดสงรายงานตอสํานักงานและผูดูแลผลประโยชน 

ภายในวันทําการถัดจากวันท่ีมีการแกไขจนเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนน้ัน 

(4) ในกรณีท่ีเปนกองทุนรวมฟดเดอรซ่ึงบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการตาม (2) 

หามมิใหบริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมน้ันเพ่ิมเติมจนกวาจะ

เปนไปตามอัตราสวนการลงทุนตามท่ีหลักเกณฑกําหนด”  

3. บริษัทจัดการกองทุนจะรวมดําเนินการดังตอไปนี้ หากปรากฏวามี

การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมหรือหนวยของกองทุน

ตางประเทศไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามความมี

สวนไดเสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เปนเวลา 5 วันทํา

การติดตอกัน 

(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จํานวน 

อัตราสวนการลงทุน และวันท่ีการลงทุนไมเปนไปตามอัตราสวนการ

ลงทุน และจัดสงรายงานตอสํานักงานและผูดูแลผลประโยชน ภายใน 

3 วันทําการนับแตวันครบระยะเวลาดังกลาว ตลอดจนจัดเก็บสําเนา

รายงานไวท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวม  

(2) หามมิใหแกไขเพ่ิมเติมโครงการเพ่ือขยายวงเงินสําหรับการเสนอ

ขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมฟดเดอรดังกลาวท่ีไดจดทะเบียนไว

กับสาํนักงานแลว จนกวาการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม

หรือหนวยของกองทุนตางประเทศจะเปนไปตามอัตราสวนการลงทุน

ท่ีกําหนด 

(3) ในกรณีท่ีมีการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมหรือหนวยของ

กองทุนตางประเทศท่ีมีผูรับผิดชอบการบริหารจัดการกองทุนดังกลาว

เปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธหรือเชื่อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 

และมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายอื่นใดจากกองทุนรวม

ฟดเดอรหรือผูถือหนวยลงทุนในลักษณะท่ีซํ้าซอนกับกองทุนรวมหรือ

กองทุนตางประเทศ ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมแจงเปนลายลักษณ

อักษรใหผูถือหนวยลงทุนทราบเกี่ยวกับความสัมพันธหรือเชื่อมโยง

ดังกลาว รวมถึงเหตุผลและความจําเปนในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือ

คาใชจายน้ัน ภายใน 30 วันนับแตวันครบระยะเวลาดังกลาว  

(4) ในกรณีท่ีอัตราสวนการลงทุนของกองทุนรวมฟดเดอรเปนไปตามท่ี

กําหนดแลว ใหจัดทํารายงานขอมูลเกี่ยวกับชื่อ จํานวน อัตราสวนการ

ลงทุนในทรัพยสินดังกลาว  รวมถึงวันท่ีอัตราสวนเปนไปตามท่ีกําหนด 

และจัดสงรายงานตอสํานักงานและผูดูแลผลประโยชน ภายในวันทํา

การถัดจากวันท่ีเปนไปตามท่ีกาํหนดน้ัน 

ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 

2560    
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7. การรับซ้ือคืนหนวย

ลงทุน 

7.4.4 การชําระเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการจะชําระเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนภายใน 

5 วันทําการนับต้ังแตวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคา

หนวยลงทุน ในการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัท

จัดการจะชําระเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามวิธีการท่ีผูถือ

หนวยลงทุนระบุไวในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน หรือชําระใหบุคคลอื่นตาม

ความประสงคของผูถือหนวยลงทุน โดยผูถือหนวยลงทุนตองแจงความประสงคให

บริษัทจัดการเปนลายลักษณอักษรกอนทํารายการขายคืนหนวยลงทุนดังกลาว 

7.4.4 การชําระเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะชําระเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนใหแกผูขายคืนหนวยลงทุน

ภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ 

มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการ

ในตางประเทศของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศท่ีมี

ลักษณะในทํานองเดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุน ในการชําระเงินคาขายคืน

หนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินคารับซ้ือคืนหนวย

ลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามวิธีการท่ีผูถือหนวยลงทุนระบุไวในใบคําขอเปด

บัญชีผูถือหนวยลงทุน หรือชําระใหบุคคลอื่นตามความประสงคของผูถือหนวย

ลงทุน โดยผูถือหนวยลงทุนตองแจงความประสงคใหบริษัทจัดการเปนลายลักษณ

อักษรกอนทํารายการขายคืนหนวยลงทุนดังกลาว 

เพื่อใหเปนไปตาม

ประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ท่ี 

สน.87/2558 

 

8. การสับเปลี่ยนหนวย

ลงทุน 

 

8.2.1 วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

8.2.1.1 การสับเปลี่ยน.....................หรือรับซ้ือคืน (ถามี) 

5) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกจากกองทุนน้ี 

หากจํานวนเงินท้ังหมดท่ีไดจากการขายคืนหนวยลงทุนมีไมเพียงพอท่ีจะนําไปซ้ือ

หนวยลงทุนของกองทุนอื่น ตามมูลคาขั้นตํ่าท่ีระบุไวในโครงการของกองทุน

ปลายทาง บริษัทจัดการจะไมนําเงินไปซ้ือหนวยลงทุนตามท่ีระบุไว แตะจะชําระเงิน

คาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามเงื่อนไขท่ีผูถือหนวยลงทุนไดระบุไว

ในคําขอเปดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน

สุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน 

 

 

8.2.1 วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  

8.2.1.1 การสับเปลี่ยน.......................หรือรับซ้ือคืน (ถามี) 

5) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกจากกองทุนน้ี 

หากจํานวนเงินท้ังหมดท่ีไดจากการขายคืนหนวยลงทุนมีไมเพียงพอท่ีจะนําไปซ้ือ

หนวยลงทุนของกองทุนอื่น ตามมูลคาขั้นตํ่าท่ีระบุไวในโครงการของกองทุน

ปลายทาง บริษัทจัดการจะไมนําเงินไปซ้ือหนวยลงทุนตามท่ีระบุไว แตะจะชําระ

เงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามเงื่อนไขท่ีผูถือหนวยลงทุนได

ระบุไวในคําขอเปดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวัน

คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน โดย

มิใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศของผูประกอบธุรกิจการจัดการ

กองทุนตางประเทศท่ีมีลักษณะในทํานองเดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุน 

11. การไมขายไมรับซื้อ

คืนไมสับเปล่ียนหนวย

ลงทุนตามส่ัง 

1. บริษัทจัดการอาจไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามคําสั่ง

ซ้ือ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนท่ีไดรับไวแลว หรืออาจหยุดรับคํา

สั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได ในกรณีท่ีปรากฏเหตุ

ดังตอไปน้ี  

(1) ตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซ้ือขายหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซ้ือขายได

ตามปกติ 

1. บริษัทจัดการอาจไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตาม

คําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนท่ีไดรับไวแลว หรืออาจ

หยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได ในกรณีท่ี

ปรากฏเหตุดังตอไปน้ี  
(1) ตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซ้ือขายหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซ้ือขายได

ตามปกติ  

- เปนไปตามประกาศ

สํานักงานกลต. ท่ี สน.

87/2558 เรื่อง

หลักเกณฑ เงื่อนไข และ

วิธีการจัดการกองทุน

รวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไป 
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(2) เมื่อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนเห็นวามีเหตุจําเปน

ทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยาง

สมเหตุสมผล หรือไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางเปน

ธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจําเปนอื่นใดเพ่ือคุมครองประโยชนของผูถือหนวย

ลงทุน ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะไมขาย ไมรับซ้ือคืนหรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตาม

คําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนท่ีไดรับมาแลว หรือจะหยุด

รับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนในกรณีน้ีไดไมเกิน 1 วัน

ทําการ เวนแตไดรับผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศตาม

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการ

ลงทุนในหรือมีไวซ่ึงหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศเพื่อเปนทรัพยสินของ

กองทุน และการกําหนดอัตราสวนการลงทุน เมื่อมีเหตุการณดังตอไปน้ีเกิดขึ้น และ

กอใหเกิดผลกระทบตอกองทุนรวมดังกลาวอยางมีนัยสําคัญ  

(ก) ตลาดซ้ือขายหลักทรัพยดังกลาวไมสามารถเปดทําการซ้ือขายไดตามปกติ ท้ังน้ี 

เฉพาะกรณีท่ีกองทุนรวมไดลงทุนในหลักทรัพยท่ีซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย

แตละแหงเกินกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  

(ข) มีเหตุการณท่ีทําใหไมสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไดอยางเสรี และ

ทําใหไมสามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากตางประเทศได

ตามปกติ  

(ค) ในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซ่ึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ

และกองทุนรวมตางประเทศน้ันหยุดรับคําสั่งซ้ือหรือขายคืนหนวยลงทุน หรือไมขาย

หรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนท่ีรับไวแลว  

 

บริษัทจัดการจะประกาศการไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุน

ตามคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนท่ีไดรับมาแลว หรือ

ประกาศการหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ณ ท่ีทํา

การทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือ

รับซ้ือคืน (ถามี) และแจงใหผูถือหนวยลงทุนท่ีไดมีคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่ง

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและ

สมเหตุสมผลวาเปนกรณีดังตอไปน้ี โดยไดรับความเห็นชอบของผูดูแล

ผลประโยชนแลว  
(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือ

ทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล  
(ข) ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางเปน

ธรรมและเหมาะสม หรือ  
(ค) มีเหตุจําเปนอื่นใดเพ่ือคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน  
ท้ังน้ี การไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามคําสั่งท่ี

รับไวแลว หรือการหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยน

หนวยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ใหกระทําไดไมเกิน 1 วันทําการ เวนแต

จะไดรับการผอนผันจากสํานักงาน  
 

(3) กองทุนรวมไดลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ และมี

เหตุการณดังตอไปน้ีเกิดขึ้น ซ่ึงกอใหเกิดผลกระทบตอกองทุนรวมอยางมี

นัยสําคัญ  
(ก) ตลาดซ้ือขายหลักทรัพยท่ีกองทุนรวมลงทุนไมสามารถเปดทําการซ้ือ

ขายไดตามปกติ ท้ังน้ี เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพยท่ี

ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยแหงน้ันเกินกวารอยละ 10 ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  
(ข) มีเหตุการณท่ีทําใหไมสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไดอยาง

เสรี และทําใหไมสามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจาก

ตางประเทศไดตามปกติ หรือ  
(ค) มีเหตุท่ีทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือ

ทรัพยสินท่ีลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดังกลาวอยูเหนือการ

ควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผูดูแลผลประโยชนเห็นชอบ

ดวยแลว  
 

(4) เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซ้ือหนวยลงทุนท่ีรับไวแลว หรือ

เปนการหยุดรับคําสั่งซ้ือหนวยลงทุน แกผูลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจาก

กองทุนรวมเพื่อผูลงทุน

รายยอย กองทุนรวมเพื่อ

ผูลงทุนสถาบันและ

กองทุนสวนบุคคล (ฉบับ

ประมวล)  

- เปนไปตามประกาศ

สํานักงานกลต. ท่ี สน. 

7/2561 เรื่อง หลักเกณฑ 

เ งื่ อ น ไ ข  แ ล ะ วิ ธี ก า ร

จัดการกองทุนรวมเพื่อผู

ลงทุนท่ัวไป กองทุนรวม

เ พ่ือผูลง ทุนท่ีมิ ใชราย

ยอยกองทุนรวมเพื่อผู

ลงทุนประเภทสถาบัน 

และกองทุนสวนบุคคล

(ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 17 

มกราคม 2561 
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สับเปลี่ยนหนวยลงทุนทราบโดยพลัน และบริษัทจัดการจะรายงานการไมขาย ไมรับ

ซ้ือคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่ง

สับเปลี่ยนหนวยลงทุนท่ีไดรับมาแลว หรือการหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือ

คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนพรอมท้ังแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการ

ของกองทุนเปดน้ันใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน  

 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตาม

คําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนท่ีไดรับมาแลว หรือหยุด

รับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืนหรือหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) 

เกินหน่ึงวันทําการ บริษัทจัดการจะรายงานการเปดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือ

คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปด ณ วันทํา

การสุดทายกอนวันรายงานน้ันใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวัน

ทําการกอนวันเปดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน รวมท้ัง

แจงการเปดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหผูถือหนวย

ลงทุนทราบในทันทีท่ีสามารถกระทําไดดวย  

 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตาม

คําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนท่ีไดรับมาแลว หรือหยุด

รับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด

คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับ

ซ้ือคืนหนวยลงทุนก็ได  

 

2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวย

ลงทุนท่ีไดรับมาแลวหรือหยุดรับคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ในชวง

ระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบวาราคาขายหนวยลงทุนไมถูกตอง และผู ดูแล

ผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงาน

การชดเชยราคาโดยราคาขายหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองน้ันตางจากราคาขายหนวย

ลงทุนท่ีถูกตองต้ังแตหน่ึงสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคา

ปรากฏขอเท็จจริงดังตอไปน้ี  
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายน้ันๆ มีสวน

เกี่ยวของกับการกระทําดังตอไปน้ี  
1. การกระทําท่ีเปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตาม

กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไมวาจะเปน

กฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ  
2. การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย หรือ  
3. การกระทําท่ีเปนการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัด

ทรัพยสิน โดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย  
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และ

ตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระสําคัญ  
 

(5)  อยูในระหวางดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่น

เขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตนอันเน่ืองมาจาก

การท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอ

ของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยวาดวยการดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการ

จัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อ

ขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพยและการจัดจําหนายหลักทรัพยท่ี

เปนหนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายลวงหนา ซ่ึงให

กระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ 

 

(6) ในกรณีท่ีวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันท่ี

สํานักงานไดประกาศกําหนดใหเปนวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ

กองทุนรวมเปนกรณีพิเศษ ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั่งซ้ือ 

คําสั่งขายคืน และคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสําหรับวันดังกลาว และตอง

แจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาเกี่ยวกับการหยุดรับคําสั่งในกรณี

ดังกลาวไมนอยกวา 5 วันทําการกอนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษน้ัน โดย

จัดใหมีขอมูลเร่ืองดังกลาวไวในท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหนวย

ลงทุนทุกแหงของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูสนับสนุนการขายหรือรับ
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ขายหนวยลงทุนท่ีถูกตอง ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหนวยลงทุน 

หยุดรับคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ณ ท่ีทําการทุกแหงของบริษัท

จัดการและสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) ท่ีใชใน

การซ้ือขายหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และแจงใหผู ท่ีไดมีคําสั่งซ้ือหรือคําสั่ง

สับเปลี่ยนหนวยลงทุนทราบโดยพลัน  

 

ซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี)  

 

2. เมื่อปรากฎเหตุตามขอ 1. (1) (2) (3) (4) หรือ (5) และบริษัทจัดการ

กองทุนรวมประสงคจะไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวย

ลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวย

ลงทุน ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังตอไปน้ี  
(1) แจงผูถือหนวยลงทุนท่ีมีคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยน

หนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับ

สับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยพลัน และหากเปนเหตุตามขอ 1.(1) (2) (3) 

หรือ (5) ใหเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนท่ัวไปใหทราบ

ถึงการหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดวย

วิธีการใด ๆ โดยพลันดวย  
(2) รายงานการไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือ

การหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนพรอม

ท้ังแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปดน้ัน

ใหสํานักงานทราบโดยพลัน  
(3) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับ

สับเปลี่ยนหนวยลงทุนหรือหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่ง

สับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามขอ 1.(1) (2) (3) และ (5) เกินหน่ึงวันทําการ ให

บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังตอไปน้ี กอนการเปดรับคําสั่งซ้ือ 

คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  
(ก) รายงานการเปดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวย

ลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปด ณ วันทําการ

สุดทายกอนวันรายงานน้ันใหสํานักงานทราบภายในวันทําการกอนวัน

เปดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน  
(ข) แจงใหผูถือหนวยลงทุนท่ีมีคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยน

หนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเปดขาย รับซ้ือคืน หรือสับเปลี่ยนหนวย

ลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนท่ัวไปให

ทราบถึงการเปดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวย

ลงทุนดวยวิธีการใด ๆ โดยพลัน  
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ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตาม

คําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนท่ีไดรับมาแลว หรือหยุด

รับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด

คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคา

รับซ้ือคืนหนวยลงทุนก็ได  
 

3. บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซ้ือหรือ

คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนท่ีไดรับมาแลว หรือหยุดรับคําสั่งซ้ือหรือคําสั่ง

สับเปลี่ยนหนวยลงทุน ในชวงระยะเวลาท่ีบริษัทพบวาราคาขายหนวย

ลงทุนไมถูกตอง โดยราคาขายหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองน้ันตางจากราคา

ขายหนวยลงทุนท่ีถูกตองต้ังแตหน่ึงสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราต้ังแต

รอยละ 0.5 ของราคาขายหนวยลงทุนท่ีถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยัง

ไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการ

ชดเชยราคา โดยแจงผูถือหนวยลงทุนท่ีมีคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งสับเปลี่ยน

หนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการหยุดขายหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผย

ตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนท่ัวไปใหทราบถึงการหยุดรับคํา

สั่งซ้ือหนวยลงทุนดวยวิธีการใดๆ โดยพลัน  
15. คาธรรมเนียมและ

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจาก

กองทุนรวมและผูสั่งซ้ือ

หรือผูถือหนวยลงทุน 

15.1. คาธรรมเนียมรวม (เพดานคาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีประมาณการไดท่ี

เรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด) :  

รายการคาธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ประมาณการคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด ในอัตราไมเกินรอยละ 

5.00 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ท้ังน้ี คาธรรมเนียม............วันสิ้นปบัญชีท่ีผานมา  

 

15.2. คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม :  

15.2.1. คาธรรมเนียมการจัดการรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

15.1. คาธรรมเนียมรวม (เพดานคาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีประมาณการไดท่ี

เรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด) :  

รายการคาธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ประมาณการคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด ในอัตราไมเกินรอยละ 

5.35 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ท้ังน้ี คาธรรมเนียม...........................วันสิ้นปบัญชีท่ีผานมา  

 

15.2. คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม :  

15.2.1. คาธรรมเนียมการจัดการรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 

ภาษีธุกิจเฉพาะ หรือ

ภาษีอื่นใดเปนไปตาม

ประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการกลต. ท่ี 

สน.61/2559 เรื่อง 

หนังสือช้ีชวนเสนอขาย

หนวยลงทุนของกองทุน

รวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไป 

กองทุนรวมเพื่อผูลงทุน

ท่ีมิใชรายยอยและ

กองทุนรวมเพื่อผูลงทุน
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ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ 1.50 ตอป 

.................ณ วันท่ีคํานวณ  

 

15.2.2. คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ 0.07 ตอ

ป............ ณ วันท่ีคํานวณ  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

• คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนน้ียังไมรวมคาใชจายในการรับฝากทรัพยสินใน

ตางประเทศท่ีคิดไมเกินรอยละ 0.05 ของมูลคาทรัพยสินเฉพาะท่ีลงทุนใน

ตางประเทศ  

 

15.2.3. คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ 

0.20 ตอป ............ณ วันท่ีคํานวณ  

   
15.2.6. คาธรรมเนียมอื่น ๆ : 

ประมาณการคาธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไมเกินรอยละ 2.50 ตอป ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

(1) คาใชจาย......................... ไดแก  

(ก) คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู 

คาใชจายดานการตลาด การสงเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน 

ตามท่ีจายจริง แตไมเกิน 1,000,000 บาท  

(ข) คาใชจายหรือคาธรรมเนียม........................... ก.ล.ต. 

 

ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ 1.605 ตอป 

....................ณ วันท่ีคํานวณ  

 

15.2.2. คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ 

0.0749 ตอป................ ณ วันท่ีคํานวณ  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

• คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนน้ียังไมรวมคาใชจายในการรับฝากทรัพยสินใน

ตางประเทศท่ีคิดไมเกินรอยละ 0.0535 ของมูลคาทรัพยสินเฉพาะท่ีลงทุนใน

ตางประเทศ  

 

15.2.3. คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ 

0.214 ตอป .........ณ วันท่ีคํานวณ  

 

15.2.6. คาธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมาณการคาธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไมเกินรอยละ 2.675 ตอป ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

(1) คาใชจาย......................... ไดแก  

(ก) คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู 

คาใชจายดานการตลาด การสงเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน 

ตามท่ีจายจริง แตไมเกิน 1,070,000 บาท  

(ข) คาใชจายหรือคาธรรมเนียม........................... ก.ล.ต. 

 

ประเภทสถาบัน (ฉบับท่ี 

3) 
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(2) คาใชจายเพื่อการดําเนินงาน................... ไดแก  

(ก) คาใชจาย......ไมเกินรอยละ 1.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

…………. 

 

(3) คาใชจายท่ีเก่ียวของกับการจัดการกองทุนซ่ึงมิไดระบุไวในขอ 15.2 (ถามี) โดย

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาท่ีเกิดคาใชจายน้ันจริง 

ท้ังน้ี การเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวจะไมเกินรอยละ 0.05 ตอป ของมลูคาทรัพยสิน

สุทธิ.............ระยะเวลาบัญชีแตละป 

 

• คาใชจายตามขอ (1)……….รายงานประจําป 

 

ท้ังน้ี คาธรรมเนียมและคาใชจายท้ังหมดของกองทุนจะบวกดวยภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี)  

 

อยางไรก็ตาม .................................ผูถือหนวยลงทุนแลว 

(2) คาใชจายเพื่อการดําเนินงาน.......................... ไดแก  

(ก) คาใชจาย......ไมเกินรอยละ 1.07 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

………… 

 

(3) คาใชจายท่ีเก่ียวของกับการจัดการกองทุนซ่ึงมิไดระบุไวในขอ 15.2 (ถามี) 

โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาท่ีเกิดคาใชจาย

น้ันจริง ท้ังน้ี การเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวจะไมเกินรอยละ 0.0535 ตอป ของ

มูลคาทรัพยสินสุทธิ.............ระยะเวลาบัญชีแตละป 

 

• คาใชจายตามขอ (1)……….รายงานประจําป 

 

ท้ังน้ี คาธรรมเนียมและคาใชจายท้ังหมดของกองทุนเปนอัตราท่ีรวม

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี)  

 

อยางไรก็ตาม ...........................ผูถือหนวยลงทุนแลว 

15.3. คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูสั่งซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุน :  

 

 

15.3. คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูสั่งซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุน :  

……………………………………………………………. 

ท้ังน้ี คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูสั่งซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุนขางตน 

เปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน อยางไร

ก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีปรับปรุง

อัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายท้ังหมดของกองทุนใหสอดคลองเฉพาะ

กับการเปลี่ยนแปลงการรับรูภาษีตางๆ ดังกลาว โดยถือวาไดรับมติจากผู

ถือหนวยลงทุนแลว 

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม :  

*บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียมทุกวันท่ีมีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ

โดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนในแตละวันท่ีคํานวณน้ันเปนฐานในการ

คํานวณคาธรรมเนียม โดยคาธรรมเนียมดังกลาวจะบวกดวยภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม :  

*บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียมทุกวันท่ีมีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ

โดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนในแตละวันท่ีคํานวณน้ันเปนฐานในการ

คํานวณคาธรรมเนียม โดยคาธรรมเนียมดังกลาวไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี
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ธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ

เปนรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ้นเดือน 

ธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) และบริษัทจัดการจะเรียก

เก็บเปนรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ้นเดือน 

15.5. การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย :  

บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ี................ดังตอไปน้ี  

15.5.1. กรณีท่ีบริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียม หรือคาใชจายเพิ่ม บริษัท

จัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายของกองทุนรวมเพิ่มเติมในจํานวน

เกินกวารอยละ 5 ของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามท่ีระบุไวลาสุดในโครงการ

มิได เวนแตในกรณีท่ีไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงคิดตาม

จํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลว

ท้ังหมด และในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียม หรืออัตราคาใชจายเพิ่มเติม

บริษัทจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน ตามวิธีการ

ดังตอไปน้ีกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มดังกลาว 

(1) ประกาศหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ เปนเวลา 3 วันติดตอกัน และ  

(2) ติดประกาศไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดตอทุกแหงของ

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) ท่ีใชเปนสถานท่ีในการซ้ือขายหนวยลงทุน  

 

 

 

15.5. การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย :  

บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ี..................ดังตอไปน้ี 

15.5.1. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไดดําเนินการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือ

คาใชจายเพ่ิมขึ้นตามท่ีไดระบุไวในโครงการ บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูล

เร่ืองดังกลาวใหผูลงทุนทราบอยางท่ัวถึงดวยวิธีการท่ีเหมาะสม ภายใน 3 

วันทําการนับแตวันที่มีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาว

เพ่ิมขึ้น เชน เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการหรือทาง

หนังสือพิมพ หรือจัดใหมีขอมูลเร่ืองดังกลาวไว ณ สถานท่ีในการซ้ือขาย

หนวยลงทุนทุกแหงของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

หนวยลงทุน (ถามี) เปนตน 

 

ในกรณีท่ีเปนกองทุนรวมเปดซ่ึงโครงการไดระบุไวอยางชัดเจนแลววา

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย

เพ่ิมขึ้นจากมูลคาขั้นสูงของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามท่ีระบุไว

ลาสุดในโครงการ และตอมาบริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการเรียก

เก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพ่ิมขึ้นตามท่ีระบุไวน้ัน ใหบริษัทจัดการ

กองทุนรวมเปดเผยเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอย

กวา 60 วันกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพ่ิมขึ้นตาม

วิธีการดังตอไปน้ี 

(1) ประกาศหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ เปนเวลา 3 วัน

ติดตอกัน และ 

(2) จัดใหมีขอมูลเร่ืองดังกลาวไวในท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีในการซ้ือขาย

หนวยลงทุนทุกแหงของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูสนับสนุนการขาย

หรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี)  

 

ในกรณีท่ีเปนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพ่ิมขึ้นเกินกวา

อัตรารอยละ 5 ของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามท่ีระบุไวลาสุดใน

โครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือ

เปนไปตามประกาศ

สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ท่ี สน. 22/2560 เรื่อง 

หลักเกณฑ เงื่อนไข 

และวิธีการจัดการ

กองทุนรวมเพื่อผูลงทุน

ท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผู

ลงทุนท่ีมิใชรายยอย 

กองทุนรวมเพื่อผูลงทุน

ประเภทสถาบัน และ

กองทุนสวนบุคคล 

(ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 15 

มีนาคม 2560   
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คาใชจายท่ีเพ่ิมขึ้นดังกลาวไดตอเมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือ

หนวยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวารอยละ 50 ของ

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 

15.5.2 กรณีท่ีบริษัทจัดการจะมีการลดคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย  

บริษัทจัดการจะติดประกาศการลดคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย ไว ณ สํานักงาน

ของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

(ถามี) ท่ีใชเปนสถานท่ีในการซ้ือขายหนวยลงทุน  

 

ท้ังน้ี การเปลี่ยนแปลง.........................คาธรรมเนียมหรือคาใชจาย  

 

 

15.5.3 กรณีท่ีสมาคม....................ผูถือหนวยลงทุนแลว 

15.5.2 กรณีท่ีบริษัทจัดการจะมีการลดคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย 

บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลเร่ืองการลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายให

ผูลงทุนทราบอยางท่ัวถึงดวยวิธีการท่ีเหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต

วันท่ีมีการลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาว เชน เผยแพรขอมูลไว

บนเว็บไซตของบริษัทจัดการหรือทางหนังสือพิมพ หรือจัดใหมีขอมูลเร่ือง

ดังกลาวไว ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหนวยลงทุนทุกแหงของบริษัทจัดการ

และผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) เปนตน 

 

ท้ังน้ี การเปลี่ยนแปลง....................คาธรรมเนียมหรือคาใชจาย  

 

15.5.3 กรณีท่ีสมาคม....................ผูถือหนวยลงทุนแลว 

20. ขอกําหนดอื่น ๆ  

 

20.2) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมการดํารงความเพียงพอ........ ดําเนินการ

เลิกกองทุนรวมตอไป 

20.3) ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน ……………..............................……. 

20.4) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทน………………………… 

20.5) การกูยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน …………. 

20.6) การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน………………………………….. 

20.7) หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน............ 

20.8) ขอกําหนดเก่ียวกับ FATCA.................................................... 

20.2) ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน ……………..............................……. 

20.3) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทน………………………… 

20.4) การกูยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน …………. 

20.5) การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน………………………………….. 

20.6) หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน............ 

20.7) ขอกําหนดเก่ียวกับ FATCA.................................................... 

ยายขอ 20.2 ไปขอ 21 

เ พื่ อ ใ ห ส อ ด ค ล อ ง กั บ

หัวขอในระบบ OFAM 

21. การดําเนินการกรณี

บริษัทจัดการไมสามารถ

ดํารงเงินกองทุนไดตามท่ี

ประกาศกําหนด  

 

 

21. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการ......................กองทุนรวม 

 

(ยายขอ 21 ไปอยูขอ 22 ตามระบบ OFAM) 

 

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไมสามารถดํารงเงินกองทุนไดตามท่ี

ประกาศกําหนด : 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมสามารถดํารงเงินกองทุนไดตามท่ีประกาศ

กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการรายอื่นเขา

จัดการกองทุนรวมแทนดวยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ 

ขอมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุน

รวมกันมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลว

ท้ังหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแตวันท่ีรูหรือควรรูวาไมสามารถ

เพิ่มหัวขอ 21 ใหเปนไป

ตามระบบ OFAM  และ

ปรับปรุงใหเปนไปตาม

ประกาศสํานักงานกลต. 

ท่ีสธ. 12/2561 เรื่อง 

หลักเกณฑใน

รายละเอียดเก่ียวกับการ
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ดํารงเงินกองทุนได ท้ังน้ี หากมีเหตุจําเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจ

ขอใหสํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได โดยการคัดเลือก

บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวย

ลงทุนเปนสําคัญ และในกรณีท่ีมีคาใชจายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัท

จัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว หาก

บริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัท

จัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป 

ดํารงเงินกองทุนของผู

ประกอบธุรกิจการ

จัดการกองทุนรวม การ

จัดการกองทุนสวน

บุคคล การเปนนายหนา

ซ้ือขายหลักทรัพยและ

การคาหลักทรัพยและ

การจัดจําหนาย

หลักทรัพยท่ีเปนหนวย

ลงทุน และการเปน

ผูจัดการเงินทุนสัญญา

ซ้ือขายลวงหนา และ

ขอกําหนดกรณีท่ีไม

สามารถดํารงเงินกองทุน

ได ลงวันท่ี 17 มกราคม 

2561 
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เร่ือง เดิม ใหม เหตุผล 

22. การเลิกกองทุนรวม  

 

 

22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1. หากปรากฏวากองทุนเปดใดมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปน

จํานวนดังน้ี  

(1) มูลคาหนวยลงทุนท่ีขายได...............จะเลิกกองทุนรวม  

(2) จํานวน............................................ในวันทําการใด ๆ  

(3) มีการขายคืนหนวยลงทุน ณ วันใดวันหน่ึงเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวย

ลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด แตไมรวมถึงกรณีท่ีเปนการขายคืนหนวยลงทุนของ

กองทุนรวมตลาดเงิน และการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหนวยลงทุน   
(4) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาหาวันทําการซ้ือขายหนวย

ลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ี

จําหนายไดแลวท้ังหมด แตไมรวมถึงกรณีท่ีเปนการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุน

รวมตลาดเงิน และการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหนวยลงทุน   

 เปนไปตามประกาศ

สํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย ท่ี สน. 

22/2560 เรื่อง หลักเกณฑ 

เงื่อนไข และวิธีการจัดการ

กองทุนรวมเพื่อผูลงทุน

ท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผู

ลงทุนท่ีมิใชรายยอย 

กองทุนรวมเพื่อผูลงทุน

ประเภทสถาบัน และ

กองทุนสวนบุคคล (ฉบับท่ี  

5) ลงวันท่ี 15 มีนาคม 

2560   

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  

บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังตอไปน้ี  

1. ยุติการรับคําสั่งซ้ือและคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนต้ังแตวันทําการท่ีปรากฏเหตุตาม

ขอ 22.1.1  

2. แจงใหผูถือหนวยลงทุนท่ีมีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบโดยทาง

ไปรษณียลงทะเบียนรวมท้ังแจงเปนหนังสือใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

ภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันทําการท่ีหาท่ีปรากฏเหตุตามขอ 22.1.1  

3. จําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีเหลืออยูของกองทุนภายใน 5 วันทําการ

นับตั้งแตวันถัดจากวันทําการท่ีปรากฏเหตุตามขอ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเทาท่ี

สามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ  

4. ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินท่ีรวบรวมไดตามขอ 3. ใหผูถือ

หนวยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันทําการท่ีปรากฏเหตุตามขอ 

22.1.1 และเมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแลวใหถือวาเปนการเลิก

กองทุน  

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  

บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังตอไปน้ี  

1. ยุติการรับคําสั่งซ้ือและคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตั้งแตวันทําการท่ีปรากฏเหตุ

ตามขอ 22.1.1  

2. แจงใหผูถือหนวยลงทุนท่ีมีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบโดยทาง

ไปรษณียลงทะเบียน รวมท้ังแจงเปนหนังสือใหผู ดูแลผลประโยชนและ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแตวันท่ีปรากฏเหตุ

ตามขอ 22.1.1 

3. จําหนายทรัพยสินท่ีเหลืออยูของกองทุนภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ี

ปรากฏเหตุตามขอ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเทาท่ีสามารถกระทําไดเพื่อชําระคา

ขายคืนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ 

4. ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินท่ีรวบรวมไดตามขอ 3. ใหผู

ถือหนวยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแตวันท่ีปรากฏเหตุตามขอ 22.1.1 และ

เมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแลวใหถือวาเปนการเลิกกองทุน 
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เมื่อไดดําเนินการตามขอ 1. ถึง 4. แลว หากมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยูจาก

การดําเนินการตามขอ 3. บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.  ว าดวยหลักเกณฑ  เงื่ อนไขและวิธีการ ชําระบัญชีของกองทุนรวม  

 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา บริษัทจัดการจะ

ดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังตอไปน้ี  

(ก) แจงเปนหนังสือใหผูถือหนวยลงทุนท่ีมีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบ

โดยทางไปรษณียลงทะเบียน รวมท้ังแจงเปนหนังสือใหผูดูแลผลประโยชนและ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกอนวันเลิกกองทุนเปนเวลาไมนอยกวา 5 วัน

ทําการ เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปนอยางอื่น และอาจกระทํา

การดวยวิธีอื่นใด เพื่อใหประชาชนรับทราบขอมูลในเรื่องดังกลาวได  

(ข) จําหนายทรัพยสินของกองทุนเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแส

รายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย และตั๋วสัญญาใชเงินท่ีมีกําหนดระยะเวลาใชเงิน

คืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จสิ้นกอนวันเลิกกองทุน เวนแตในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนและ

สมควร 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา บริษัทจัดการจะ

ดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังตอไปน้ี 

(ก) แจงเปนหนังสือใหผูดูแลผลประโยชนและสํานักงานทราบ และแจงให

ตลาดหลักทรัพยทราบในกรณีท่ีหนวยลงทุนของกองทุนรวมน้ันเปน

หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  ท้ังน้ี กอนวันเลิกกองทุนรวม

เปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ 

(ข)  ดําเนินการดวยวิธีการใด ๆ เพ่ือใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนท่ัวไป

ทราบเร่ืองดังกลาวกอนวันเลิกกองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทํา

การ เชน เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือทาง

หนังสือพิมพ หรือโดยจัดใหมีขอมูลเร่ืองดังกลาวไว ณ สถานท่ีในการซ้ือ

ขายหนวยลงทุนทุกแหงของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับ

ซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) เปนตน    

(ค) จําหนายทรัพยสินท่ีเหลืออยูของกองทุนเพ่ือรวบรวมเปนเงินสด เงินฝาก

ประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย และตั๋วสัญญาใชเงินท่ีมี

กําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จสิ้นกอนวันเลิกกองทุน  
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ตารางสรุปรายละเอียดการแกไขโครงการกองทนุเปดกรุงไทย ออพเพอทนูติี ้
 

เร่ือง เดิม ใหม เหตุผล 

3. วัตถุประสงคของ

โครงการจัดการกองทุน

รวม ชนิดกองทุนรวม 

ประเภทกองทุนรวม 

นโยบายการลงทุน 

ลักษณะพิเศษ การลงทุน

ในตางประเทศ การลงทุน

ในสัญญาซ้ือขาย

ลวงหนา ประเภทและ

อัตราสวนการลงทุนใน

หลักทรัพยหรือทรัพยสิน

อื่น หรือการหาดอกผล

โดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน  

3.14. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น เพื่อเปนทรัพยสินของ

กองทุนรวมในประเทศและตางประเทศ :  

สวนท่ี 1 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single 

entity limit)  

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดังนี ้

5.1 เปนตราสารหนี้ ตราสาร.............. 

.................................. 

ไมเกินอัตราดังนี้ แลวแต

อัตราใดจะสูงกวา 

1.  20%หรือ 

2.  น้ําหนักของตราสารทีล่งทุน

ใน benchmark + 5% 

6 ทรัพยสินดังนี้ 

6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียน....................... 

 

6.4.2 มี credit rating อยูในระดับ 

investment grade 

 

6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คูสัญญามี credit 

rating อยูในระดับ investment grade 

...................................... 

รวมกันไมเกินอัตราดังนี้ 

แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 

(1) 15% (หรือไม เกิน 10% 

เ ม่ื อ เ ป น ก า ร ล ง ทุ น ใ น

ตางประเทศหรือผู มีภาระ

ผู ก พั น มี ภู มิ ลํ า เ น า อ ยู

ตางประเทศ โดยเลือกใช   

credit rating แ บ บ  national 

scale) หรือ 

(2) น้ําหนักของทรัพยสินที่

ลงทุนใน benchmark + 5% 

 

 

 

 

3.14. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น เพื่อเปนทรัพยสินของ

กองทุนรวมในประเทศและตางประเทศ :  

สวนท่ี 1 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single 

entity limit)  

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดังนี ้

5.1 เปนตราสารหนี้ ตราสาร.............. 

..................................  

ไมเกินอัตราดังนี้ 

แลวแตอัตราใดจะ

สูงกวา 

1.  10%หรือ 

2.  น้ําหนักของตรา

สาร ที่ลงทุนใน 

benchmark + 5% 

6 ทรัพยสินดังนี้ 

6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียน....................... 

 

6.4.2 มี credit rating* อยูในระดับ investment 

grade 

 

6.6 ธุรกรรมดังนี้ ที่คูสัญญามี credit rating** อยูใน

ระดับ investment grade 

...................................... 

หมายเหตุ : 

*กรณีเปนการลงทุนในตางประเทศหรือผูมีภาระ

ผูกพันมีภู มิ ลําเนาอยูตางประเทศ สามารถ

เลือกใช credit rating แบบ national scale 

**กรณีเปนการลงทุนในตางประเทศท่ีคูสัญญาใน

ฐานะผูมีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยูตางประเทศ 

สามารถเลือกใช credit rating แบบ national scale 

รวมกันไมเกินอัตรา

ดังนี้ แลวแตอัตราใด

จะสูงกวา 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ําหนักของ

ทรัพยสินที่ลงทุนใน 

benchmark + 5% 

 

เปนไปตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุน ท่ี ทน. 

2/2561 เรื่อง การลงทุน

ของกองทุน (ฉบับท่ี 8) 

ลงวันท่ี 4 มกราคม 

2561    
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สวนท่ี 4 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการท่ีลงทุน 

(concentration limit) 

 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

3 หนวย CIS ของกองทุนใด

กองทุนหนึ่ง 

- ไมเกิน 25% ของจํานวนหนวย CIS ทั้งหมด

ของกองทุนรวม หรือกองทนุ CIS ตางประเทศ 

ที่ออกหนวยนั้น  

- อัตราขางตนไมใชกับการลงทุนในหนวย 

CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหมที่มีขนาดเล็ก

และมีการเสนอขายตอผูลงทุนในวงกวางโดย

ไดรับความเห็นชอบจากสาํนักงาน 

4 หนวย infra ของกองทุนใด

กองทุนหนึ่ง 

ไมเกิน 25% ของจํานวนหนวย infra ทั้งหมด

ของกองทุน infra ที่ออกหนวยนั้น เวนแตเปน

หนวย infra ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหมที่มี

ขนาดเล็กและมีการเสนอขายตอผูลงทนุในวง

กวาง โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานกังาน 

5 หนวย property ของกองทุน

ใดกองทุนหนึ่ง 

ไมเกิน 25% ของจํานวนหนวย property 

ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหนวยนั้น 

เวนแตเปนหนวย property ของกองทุนที่

จัดตั้งขึ้นใหมที่มีขนาดเล็กและมีการเสนอ

ขายตอผูลงทุนในวงกวาง โดยไดรับความ

เห็นชอบจากสํานักงาน 
 

ท้ังน้ี การคํานวณสัดสวนตามนโยบายการลงทุนและอัตราสวนการลงทุน ใหเปนไป

ตามภาคผนวก 5 แหงประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยการลงทุนของ

กองทุน และ/หรือท่ีแกไขเพิ่มเติม 

สวนท่ี 4 : อัตราสวนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมีสวนไดเสียในกิจการท่ีลงทุน 

(concentration limit) 

 

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน  

3 หนวย CIS ของกองทุน

ใดกองทุนหนึ่ง 

- ไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย CIS ทั้งหมด

ของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ตางประเทศ ที่

ออกหนวยนั้น   

- อัตราขางตนไมใชกับการลงทุนในหนวย CIS 

ของกองทุนที่มีลักษณะครบถวนดังน้ี โดยไดรับ

ความเห็นชอบจากสํานักงาน  

(1)  มีขนาดเล็ก  

(2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 

(3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง 

4 หนวย infra ของกองทุน

ใดกองทุนหนึ่ง 

ไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย infra ทั้งหมด

ของกองทุน infra ที่ออกหนวยนั้น เวนแตเปน

หนวย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถวน

ดังน้ี โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 

(1)  มีขนาดเล็ก  

(2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 

(3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง 

5 หนวย property ของ

กองทุนใดกองทุนหนึ่ง 

ไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวย property 

ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหนวยนั้น เวน

แตเปนหนวย property ของกองทุนที่มีลักษณะ

ครบถวนดังน้ี โดยไดรับความเห็นชอบจาก

สํานักงาน 

(1)  มีขนาดเล็ก  

(2)  จัดตั้งข้ึนใหมโดยมีอายุไมเกิน 2 ป 

(3)  เสนอขายตอผูลงทุนในวงกวาง 
 

เปนไปตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุน ท่ี ทน.

38/2560 เรื่องการ

ลงทุนของกองทุน (ฉบับ

ท่ี 5) ลงวันท่ี 12 

พฤษภาคม 2560 
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ท้ังน้ี การคํานวณสัดสวนตามนโยบายการลงทุนและอัตราสวนการลงทุน ใหเปนไป

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ

ท่ีแกไขเพิ่มเติม 

สวนท่ี 5 : การดําเนินการเมื่อทรัพยสินท่ีลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม

เปนไปตามอัตราสวนการลงทุน 

2. ในกรณีท่ี............................. บรษัิทจัดการตองดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับประเภท จํานวน อัตราสวนการ

ลงทุน และวันท่ีการลงทุนไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุน และจัดสงรายงานตอ

สํานักงานและผูดูแลผลประโยชน ภายในวันทําการถัดจากวันครบระยะเวลาดังกลาว 

ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไวท่ีบริษัทจัดการ 

(2)  ไมลงทุน………………………..…คําเสนอซ้ือ 

สวนท่ี 5 : การดําเนินการเมื่อทรัพยสินท่ีลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม

เปนไปตามอัตราสวนการลงทุน 

2. ในกรณีท่ี..........................บริษัทจัดการตองดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับประเภท จํานวน อัตราสวนการ

ลงทุน และวันท่ีการลงทุนไมเปนไปตามอัตราสวนการลงทุน และจัดสงรายงานตอ

สํานักงาน รวมท้ังจัดสงตอผูดูแลผลประโยชน ภายใน 3 วันทําการนับแตวันครบ

ระยะเวลาดังกลาว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไวท่ีบริษัทจัดการ 

(2)  ไมลงทุน………………..…………คําเสนอซ้ือ 

เปนไปตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุน ท่ี ทน. 

38/2560 เรื่อง การ

ลงทุนของกองทุน (ฉบับ

ท่ี 5) ลงวันท่ี 12 

พฤษภาคม 2560    

 

11. การไมขายไมรับซ้ือ

คืนไมสับเปลี่ยนหนวย

ลงทุนตามสั่ง 

1. บริษัทจัดการอาจไมขาย.....ในสาระสําคัญ  

(5) ในกรณีท่ี...........รับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) 

 

2. เมื่อปรากฎเหตุตามขอ 1. (1) (2) (3) หรือ (4)  และบริษัทจัดการ......ดังตอไปน้ี  

(1) แจงผูถือหนวยลงทุนท่ีมีคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน

ไวแลวใหทราบถึงการไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยพลัน 

และหากเปนเหตุตามขอ 1.(1) (2) หรือ (3) ใหเปดเผยตอ.......โดยพลันดวย  

(2) รายงาน.......โดยพลัน  

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปลี่ยน

หนวยลงทุนหรือหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน

ตามขอ 1.(1) (2) และ (3) เกินหน่ึงวันทําการ ....หนวยลงทุน  

(ก) รายงาน....ก็ได 

 

3. บริษัทจัดการ.......โดยพลัน 

1. บริษัทจัดการอาจไมขาย.....ในสาระสําคัญ  

(5) อยูในระหวางดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขา

บริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตนอันเน่ืองมาจากการท่ี

บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของ

เงินกองทุนไดตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยวาดวยการดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการ

กองทุนรวม การจัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซื ้อขาย

หลักทรัพยและการคาหลักทรัพยและการจัดจําหนายหลักทรัพยท่ีเปนหนวย

ลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายลวงหนา ซ่ึงใหกระทําไดไม

เกิน 3 วันทําการ 

 

(6) ในกรณีท่ี...........รับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) 

 

2. เมื่อปรากฎเหตุตามขอ 1. (1) (2) (3) (4) หรือ (5) และบริษัทจัดการ......

ดังตอไปน้ี  

(1) แจงผูถือหนวยลงทุนท่ีมีคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน

ไวแลวใหทราบถึงการไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยพลัน 

เปนไปตามประกาศ

สํานักงานกลต. ท่ี สน. 

7/2561 เรื่อง 

หลักเกณฑ เงื่อนไข 

และวิธีการจัดการ

กองทุนรวมเพื่อผูลงทุน

ท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผู

ลงทุนท่ีมิใชรายยอย

กองทุนรวมเพื่อผูลงทุน

ประเภทสถาบัน และ

กองทุนสวนบุคคล

(ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 17 

มกราคม 2561 



  4                      KT-OPP 

เร่ือง เดิม ใหม เหตุผล 

และหากเปนเหตุตามขอ 1.(1) (2) (3) หรือ (5) ใหเปดเผยตอ.......โดยพลันดวย  

(2) รายงาน.............โดยพลัน  

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปลี่ยน

หนวยลงทุนหรือหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน

ตามขอ 1.(1) (2) (3) และ (5) เกินหน่ึงวันทําการ ....หนวยลงทุน  

(ก) รายงาน....ก็ได 
 

3. บริษัทจัดการ...........โดยพลัน 

15. คาธรรมเนียมและ

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจาก

กองทุนรวมและผูสั่งซ้ือ

หรือผูถือหนวยลงทุน 

15.1. คาธรรมเนียมรวม (เพดานคาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีประมาณการไดท่ี

เรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด) :  

รายการคาธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  
 

ชื่อยอ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา 

1. KT-OPP-A 

ประมาณการคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม

ท้ังหมด ในอัตราไมเกินรอยละ 1.50 ตอป ของ

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

2. KT-OPP-D 

ประมาณการคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม

ท้ังหมด ในอัตราไมเกินรอยละ 1.50 ตอป ของ

มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ท้ังน้ี คาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาว....................สิ้นปบัญชีท่ีผานมา 

15.1. คาธรรมเนียมรวม (เพดานคาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีประมาณการไดท่ี

เรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด) :  

รายการคาธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  
 

ชื่อยอ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา 

1. KT-OPP-A 

ประมาณการคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม

ท้ังหมด ในอัตราไมเกินรอยละ 1.605 ตอป ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

2. KT-OPP-D 

ประมาณการคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม

ท้ังหมด ในอัตราไมเกินรอยละ 1.605 ตอป ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ท้ังน้ี คาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาว....................สิ้นปบัญชีท่ีผานมา 

รวมภาษีมูลคา เพิ่ ม 

ภาษีธุกิจเฉพาะ หรือ

ภาษีอื่นใดเปนไปตาม

ประกาศสํ า นักง าน

คณะกรรมการกลต. ท่ี 

ส น . 61/ 2559 เ รื่ อ ง 

หนังสือ ช้ีชวนเส นอ

ขายหนวยลงทุนของ

ก อ ง ทุ น ร ว ม เ พื่ อ ผู

ลงทุนท่ัวไป กองทุน

รวมเพื่อผูลงทุนท่ีมิใช

รายยอยและกองทุน

ร ว ม เ พื่ อ ผู ล ง ทุ น

ประเภทสถาบัน (ฉบับ

ท่ี 3) 
15.2. คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม :  

15.2.1. คาธรรมเนียมการจัดการรายป : 

ชื่อยอ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา 

1. KT-OPP-A 
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไม

เกินรอยละ 1.00 ตอป ของมูลคา......... ณ วันท่ีคํานวณ  

15.2. คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม :  

15.2.1. คาธรรมเนียมการจัดการรายป : 

ชื่อยอ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา 

1. KT-OPP-A 
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไม

เกินรอยละ 1.07 ตอป ของมูลคา......... ณ วันท่ีคํานวณ  
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2. KT-OPP-D 
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไม

เกินรอยละ 1.00 ตอป ของมูลคา......... ณ วันท่ีคํานวณ  
 

2. KT-OPP-D 
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไม

เกินรอยละ 1.07 ตอป ของมูลคา......... ณ วันท่ีคํานวณ  
 

15.2.2. คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป : 
 

ชื่อยอ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา 

1. KT-OPP-A 

ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ใน

อัตราไมเกินรอยละ 0.07 ตอปของมูลคา...... ณ วันท่ี

คํานวณ  

2. KT-OPP-D 

ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ใน

อัตราไมเกินรอยละ 0.07 ตอปของมูลคา...... ณ วันท่ี

คํานวณ  
 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

• คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนน้ียังไมรวมคาใชจายในการรับฝากทรัพยสินใน

ตางประเทศท่ีคิดไมเกินรอยละ 0.05 ของ…………..หนวยลงทุน  

15.2.2. คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป : 
 

ชื่อยอ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา 

1. KT-OPP-A 

ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ใน

อัตราไมเกินรอยละ 0.0749 ตอปของมูลคา...... ณ วันท่ี

คํานวณ  

2. KT-OPP-D 

ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ใน

อัตราไมเกินรอยละ 0.0749 ตอปของมูลคา...... ณ วันท่ี

คํานวณ  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

• คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนน้ียังไมรวมคาใชจายในการรับฝากทรัพยสินใน

ตางประเทศท่ีคิดไมเกินรอยละ 0.0535 ของ…………..หนวยลงทุน 

15.2.3. คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป : 

 

ชื่อยอ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา 

1. KT-OPP-A 

ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนราย

ป ในอัตราไมเกินรอยละ 0.20 ตอป ของมูลคา..... ณ 

วันท่ีคํานวณ  

2. KT-OPP-D 

ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนราย

ป ในอัตราไมเกินรอยละ 0.20 ตอป ของมูลคา...... ณ 

วันท่ีคํานวณ  
 

15.2.3. คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป : 

 

ชื่อยอ รายละเอียด/จํานวน/อัตรา 

1. KT-OPP-A 

ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนราย

ป ในอัตราไมเกินรอยละ 0.214 ตอป ของมูลคา..... ณ 

วันท่ีคํานวณ  

2. KT-OPP-D 

ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนราย

ป ในอัตราไมเกินรอยละ 0.214 ตอป ของมูลคา...... ณ 

วันท่ีคํานวณ  
 

15.2.6. คาธรรมเนียมอื่น ๆ : 

ประมาณการคาธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไมเกินรอยละ 1.00 ตอป ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  

15.2.6. คาธรรมเนียมอื่น ๆ : 

ประมาณการคาธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไมเกินรอยละ 1.07 ตอป ของมูลคา

ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  



  6                      KT-OPP 

เร่ือง เดิม ใหม เหตุผล 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

(1) คาใชจายเพื่อ...........................ไดแก  

(ก) คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู 

คาใชจายดานการตลาด การสงเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน 

ตามท่ีจายจริง แตไมเกินรอยละ 0.15 ของจํานวนเงนิทุนของโครงการ 

(ข) คาใชจาย..............................ตามกฎหมาย ก.ล.ต.  

 

(2) คาใชจายเพื่อ............................ ไดแก  

(ก) คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ คาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ การ

จัดอบรมเผยแพรความรู คาใชจายดานการตลาด การสงเสริมการขายตลอดจนการ

สัมมนาแนะนํากองทุน ตามท่ีจายจริง แตไมเกินรอยละ 0.15 ของมูลคาทรัพยสิน

สุทธิของกองทุน 

 

(4) คาใชจายท่ีเก่ียวของกับการจัดการกองทุนซ่ึงมิไดระบุไวในขอ 15.2 (ถามี) โดย

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาท่ีเกิดคาใชจายน้ันจริง 

ท้ังน้ี การเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวจะไมเกินรอยละ 0.05 ตอป ......บัญชีแตละป 

 

คาใชจายตามขอ (1) และขอ (2) .................รายงานประจําป 

 

ท้ังน้ี คาธรรมเนียมและคาใชจายท้ังหมดของกองทุนจะบวกดวยภาษีมูลคาเพิ่มและ

ภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี)  

 

อยางไรก็ตาม ............................................ผูถือหนวยลงทุนแลว 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

(1) คาใชจายเพื่อ...........................ไดแก  

(ก) คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู 

คาใชจายดานการตลาด การสงเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน 

ตามท่ีจายจริง แตไมเกินรอยละ 0.1605 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ 

(ข) คาใชจาย..............................ตามกฎหมาย ก.ล.ต.  

 

(2) คาใชจายเพื่อ............................ ไดแก  

(ก) คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ คาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ การ

จัดอบรมเผยแพรความรู คาใชจายดานการตลาด การสงเสริมการขายตลอดจนการ

สัมมนาแนะนํากองทุน ตามท่ีจายจริง แตไมเกินรอยละ 0.1605 ของมลูคาทรัพยสิน

สุทธิของกองทุน 

 

(4) คาใชจายท่ีเก่ียวของกับการจัดการกองทุนซ่ึงมิไดระบุไวในขอ 15.2 (ถามี) โดย

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาท่ีเกิดคาใชจายน้ันจริง 

ท้ังน้ี การเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวจะไมเกินรอยละ 0.0535 ตอป .....บัญชีแตละป 

 

คาใชจายตามขอ (1) และขอ (2) .................รายงานประจําป 

 

ท้ั ง น้ี  คาธรรมเ นียมและค าใช จ าย ท้ังหมดของกองทุนเป นอั ตรา ท่ี ร วม

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) 

 

อยางไรก็ตาม ..........................................ผูถือหนวยลงทุนแลว 

15.3. คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูสั่งซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุน : 

15.3.7. คาธรรมเนียมอื่น ๆ : มี  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

15.3. คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูสั่งซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุน : 

15.3.7. คาธรรมเนียมอื่น ๆ : มี  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
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- คาธรรมเนียมการซ้ือขายหลักทรัพย  

……………………………………………………………. นายทะเบียนกําหนด 

- คาธรรมเนียมการซ้ือขายหลักทรัพย  

……………………………………………………………. นายทะเบียนกําหนด 

 

ท้ังน้ี คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูสั่งซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุนขางตน เปน

อัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน อยางไรก็ตาม 

หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี

อื่นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีปรับปรุงอัตรา

คาธรรมเนียมและคาใชจายท้ังหมดของกองทุนใหสอดคลองเฉพาะกับการ

เปลี่ยนแปลงการรับรูภาษีตางๆ ดังกลาว โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวย

ลงทุนแลว 

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม :  

*บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียมทุกวันท่ีมีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ

โดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนในแตละวันท่ีคํานวณน้ันเปนฐานในการ

คํานวณคาธรรมเนียม โดยคาธรรมเนียมดังกลาวจะบวกดวยภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี

ธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ

เปนรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ้นเดือน 

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม :  

*บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียมทุกวันท่ีมีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ

โดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนในแตละวันท่ีคํานวณน้ันเปนฐานในการ

คํานวณคาธรรมเนียม โดยคาธรรมเนียมดังกลาวไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจ

เฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเปน

รายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ้นเดือน 

 15.5. การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย :  

บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ี………………………..ดังตอไปน้ี  

 

15.5.1. กรณีท่ีบริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียม หรือคาใชจายเพิ่ม บริษัท

จัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายของกองทุนรวมเพิ่มเติมในจํานวน

เกินกวารอยละ 5 ของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมภายในระยะเวลา 1 ปมิได 

เวนแตในกรณีท่ีไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวน

หนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 

และในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียม หรืออัตราคาใชจายเพิ่มเติมบริษัท

จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน ตามวิธีการดังตอไปน้ี

กอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มดังกลาว  

(1) ประกาศหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ เปนเวลา 3 วันติดตอกัน และ  

15.5. การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย :  

บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ี..................ดังตอไปน้ี 

15.5.1. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไดดําเนินการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือ

คาใชจายเพ่ิมขึ้นตามท่ีไดระบุไวในโครงการ บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูล

เร่ืองดังกลาวใหผูลงทุนทราบอยางท่ัวถึงดวยวิธีการท่ีเหมาะสม ภายใน 3 วัน

ทําการนับแตวันที่มีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาว

เพ่ิมขึ้น เชน เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการหรือทาง

หนังสือพิมพ หรือจัดใหมีขอมูลเร่ืองดังกลาวไว ณ สถานท่ีในการซ้ือขาย

หนวยลงทุนทุกแหงของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

หนวยลงทุน (ถามี) เปนตน 

 

ในกรณีท่ีเปนกองทุนรวมเปดซ่ึงโครงการไดระบุไวอยางชัดเจนแลววาบริษัท

จัดการกองทุนรวมสามารถเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพ่ิมขึ้นจาก

เปนไปตามประกาศ

สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ท่ี สน. 22/2560 เรื่อง 

หลักเกณฑ เงื่อนไข 

และวิธีการจัดการ

กองทุนรวมเพื่อผูลงทุน

ท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผู

ลงทุนท่ีมิใชรายยอย 

กองทุนรวมเพื่อผูลงทุน

ประเภทสถาบัน และ

กองทุนสวนบุคคล 
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(2) ติดประกาศไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดตอทุกแหงของ

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) ท่ีใชเปนสถานท่ีในการซ้ือขายหนวยลงทุน 

และ/หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ  

 

15.5.2 กรณีท่ีบริษัทจัดการจะมีการลดคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย  

บริษัทจัดการจะติดประกาศการลดคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย ไว ณ สํานักงาน

ของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

(ถามี) ท่ีใชเปนสถานท่ีในการซ้ือขายหนวยลงทุน และ/หรือเว็บไซตของบริษัท

จัดการ  

 

ท้ังน้ี การเปลี่ยนแปลง.......................................หรอืคาใชจาย  

 

15.5.3 กรณีท่ีสมาคม......................................ผูถือหนวยลงทุนแลว  

มูลคาขั้นสูงของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามท่ีระบุไวลาสุดใน

โครงการ และตอมาบริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพ่ิมขึ้นตามท่ีระบุไวน้ัน ใหบริษัทจัดการกองทุน

รวมเปดเผยเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 

วันกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพ่ิมขึ้นตามวิธีการ

ดังตอไปน้ี 

(1) ประกาศหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ เปนเวลา 3 วันติดตอกัน 

และ 

(2) จัดใหมีขอมูลเร่ืองดังกลาวไวในท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีในการซ้ือขาย

หนวยลงทุนทุกแหงของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูสนับสนุนการขาย

หรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี)  

 

ในกรณีท่ีเปนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพ่ิมขึ้นเกินกวาอัตรา

รอยละ 5 ของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามท่ีระบุไวลาสุดในโครงการ 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายท่ีเพ่ิมขึ้น

ดังกลาวไดตอเมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงคิดตาม

จํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ี

จําหนายไดแลวท้ังหมด 

 

15.5.2 กรณีท่ีบริษัทจัดการจะมีการลดคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย  

บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลเร่ืองการลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใหผู

ลงทุนทราบอยางท่ัวถึงดวยวิธีการท่ีเหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต

วันท่ีมีการลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาว เชน เผยแพรขอมูลไวบน

เว็บไซตของบริษัทจัดการหรือทางหนังสือพิมพ หรือจัดใหมีขอมูลเร่ือง

ดังกลาวไว ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหนวยลงทุนทุกแหงของบริษัทจัดการ

และผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) เปนตน 

 

ท้ังน้ี การเปลี่ยนแปลง………..หรือคาใชจาย 

 

15.5.3 กรณีท่ีสมาคม....................ผูถือหนวยลงทุนแลว 

(ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 15 

มีนาคม 2560   
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20. ขอกําหนดอื่น ๆ  20.1 การดํารงความเพียงพอของเงนิกองทุน 

2.02 การรับผลประโยชนตอบแทน……………. 

20.3 การถือหนวยลงทุนเกินหน่ึงในสาม....................... 

20.4 ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน……………...……. 

20.5 การกูยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน…………. 

20.6 ขอกําหนดเก่ียวกับ FATCA…………………….. 

20.1 การรบัผลประโยชนตอบแทน……………. 

20.2 การถือหนวยลงทุนเกินหน่ึงในสาม………… 

20.3 ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน…………… 

20.4 การกูยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน…………. 

20.5) ขอกําหนดเก่ียวกับ FATCA…………….. 

 

ยายขอ 20.2 ไปขอ 21 

เพื่อใหสอดคลอง กับ

หัวขอในระบบ OFAM 

21. การดําเนินการกรณี

บริษัทจัดการไมสามารถ

ดํารงเงินกองทุนไดตามท่ี

ประกาศกําหนด  

 

21. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการ......................กองทุนรวม 

 

(ยายขอ 21 ไปอยูขอ 22 ตามระบบ OFAM) 

 

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไมสามารถดํารงเงินกองทุนไดตามท่ี

ประกาศกําหนด : 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมสามารถดํารงเงินกองทุนไดตามท่ีประกาศกําหนด 

บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการรายอื่นเขาจัดการกองทุน

รวมแทนดวยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียง

ขางมากของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันมากกวา

รอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวม

ภายใน 15 วันนับแตวันท่ีรูหรือควรรูวาไมสามารถดํารงเงินกองทุนได ท้ังน้ี 

หากมีเหตุจําเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใหสํานักงานพิจารณา

ขยายระยะเวลาออกไปได โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมราย

ใหมจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในกรณีท่ีมี

คาใชจายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเปน

ผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว หากบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการได

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป 

เพิ่มหัวขอ 21 ใหเปนไป

ตามระบบ OFAM  และ

ปรับปรุงใหเปนไปตาม

ป ร ะ ก า ศ สํ า นั ก ง า น

กลต. ท่ีสธ . 12/2561 

เ รื่ อ ง   หลัก เกณฑใน

รายละเอียดเก่ียวกับ

การดํารงเงินกองทุน

ของผูประกอบธุร กิจ

การจัดการกองทุนรวม 

การจัดการกองทุนสวน

บุ ค ค ล  ก า ร เ ป น

น า ย ห น า ซ้ื อ ข า ย

หลักทรัพยและการคา

หลักทรัพยและการจัด

จําหนายหลักทรัพยท่ี

เปนหนวยลงทุน และ

การเปนผูจัดการเงินทุน

สัญญาซ้ือขายลวงหนา 

และขอกําหนดกรณีท่ี

ไ ม ส า ม า ร ถ ดํ า ร ง
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เงินกองทุนได ลงวันท่ี 

17 มกราคม 2561 

 

 

สวนขอผูกพัน 

 

เร่ือง เดิม ใหม เหตุผล 

22. การเลิกกองทุนรวม  

 

 

22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :  

22.1.1. หากปรากฏวา………………………..ดังน้ี  

(3) มีการขายคืนหนวยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังตอไปน้ี  

ก. มีการขายคืนหนวยลงทุน ณ วันใดวันหน่ึงเกินกวาสองในสามของจํานวน

หนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด  

ข. มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาหาวันทําการซ้ือขาย

หนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวย

ลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 

22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :  

22.1.1. หากปรากฏวา…………………………..…….. ดังน้ี  

(3) มีการขายคืนหนวยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังตอไปน้ี 

ก. มีการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหน่ึงเกินกวาสองในสามของจํานวน

หนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 

ข. มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิในชวงระยะเวลาหาวันทําการซ้ือขายหนวย

ลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ี

จําหนายไดแลวท้ังหมด       

เปนไปตามประกาศ

สํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยท่ี สน. 

22/2560 เรื่อง  

หลักเกณฑ เงื่อนไข และ

วิธีการจัดการกองทุนรวม

เพื่อผูลงทุนท่ัวไป กองทุน

รวมเพื่อผูลงทุนท่ีมิใชราย

ยอย กองทุนรวมเพื่อผู

ลงทุนประเภทสถาบัน 

และกองทุนสวนบุคคล 

(ฉบับท่ี  5) ลงวันท่ี 15 

มีนาคม 2560   

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  

บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังตอไปน้ี  

1. ยุติการรับคําสั่งซ้ือและคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตั้งแตวันทําการท่ีปรากฏเหตุ

ตามขอ 22.1.1  

 

2. แจงใหผูถือหนวยลงทุนท่ีมีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบโดยทาง

ไปรษณียลงทะเบียนรวมท้ังแจงเปนหนังสือใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแตวันทําการท่ีปรากฏเหตุตามขอ 22.1.1  

 

3. จําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีเหลืออยูของกองทุนภายใน 5 วันทําการ

นับแตวันทําการท่ีปรากฏเหตุตามขอ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเทาท่ีสามารถ

กระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ  

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  

บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังตอไปน้ี  

1. ยุติการรับคําสั่งซ้ือและคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนต้ังแตวันทําการท่ีปรากฏเหตุตาม

ขอ 22.1.1 

 

2. แจงใหผู ถือหนวยลงทุนท่ีมี ช่ืออยูในทะเบียนผู ถือหนวยลงทุนทราบโดยทาง

ไปรษณียลงทะเบียน รวมท้ังแจงเปนหนังสือใหผูดูแลผลประโยชนและสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแตวันทําการท่ีปรากฏเหตุตามขอ 

22.1.1 

 

3. จําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีเหลืออยูของกองทุนภายใน 5 วันทําการนับแต
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4. ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินท่ีรวบรวมไดตามขอ 3. 

ใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแตวัน ทําการท่ีปรากฏเหตุตามขอ 

22.1.1 และเมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแลวใหถือวาเปนการ

เลิกกองทุนน้ัน  

 

เมื่อไดดําเนินการตามขอ 1. ถึง 4. แลว หากมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคง

เหลืออยูจากการดําเนินการตามขอ 3. บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการชําระบัญชีของ

กองทุนรวม  

 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา บริษัทจัดการจะ

ดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังตอไปน้ี  

(ก) แจงเปนหนังสือใหผูดูแลผลประโยชนและสํานักงานทราบ และแจงใหตลาด

หลักทัพยทราบในกรณีท่ีหนวยลงทุนของกองทุนรวมน้ันเปนหลักทรัพยจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรพัย ท้ังน้ี กอนวันเลิกกองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวา 5 

วันทําการ  

(ข) แจงผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนท่ัวไปทราบเรื่องดังกลาวกอนวันเลิก

กองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ เชน ประกาศในหนังสือพิมพ

รายวันแหงทองถ่ิน เปนตน และ  

(ค) จําหนายทรัพยสินของกองทุนเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภท

กระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย และตั๋วสัญญาใชเงินท่ีมีกําหนด

ระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จสิ้นกอนวันเลิกกองทุน  

วันทําการท่ีปรากฏเหตุตามขอ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเทาท่ีสามารถกระทําไดเพื่อ

ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ  

 

4. ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินท่ีรวบรวมไดตามขอ 3. ใหผูถือ

หนวยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแตวันทําการท่ีปรากฏเหตุตามขอ 22.1.1 และ

เมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแลวใหถือวาเปนการเลิกกองทุนน้ัน  

 

 

 

 

 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา บริษัทจัดการจะ

ดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังตอไปน้ี  

(ก)  แจงเปนหนังสือใหผูดูแลผลประโยชนและสํานักงานทราบ และแจงใหตลาด

หลักทรัพยทราบในกรณีท่ีหนวยลงทุนของกองทุนรวมน้ันเปนหลักทรัพยจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย ท้ังน้ี กอนวันเลิกกองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ 

(ข)  ดําเนินการดวยวิธีการใดๆ เพ่ือใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนท่ัวไป

ทราบเร่ืองดังกลาวกอนวันเลิกกองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ 

เชน เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือทางหนังสือพิมพ หรือ

โดยจัดใหมีขอมูลเร่ืองดังกลาวไว ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหนวยลงทุนทุกแหง

ของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) 

เปนตน    

(ค)  จําหนายทรัพยสินท่ีเหลืออยูของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝาก

ประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย และต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีมีกําหนด

ระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จสิ้นกอนวันเลิกกองทุนรวม 
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