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หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) 
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปีท่ี 10 สิ้นสุด วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 

รองรับกองทนุสํารองเลี้ยงชพี

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมและขอรับหนงัสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
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กองทุนนี้มีการกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจทีเ่ก่ียวข้องกับภาคอสังหาริมทรพัย ์
จึงมีความเสี่ยงที่ผูล้งทนุอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

P a g e  1 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) 
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ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ชื่อ 
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
KTAM World Property RMF : KT-PROPERTY RMF 

ประเภทโครงการ 

กองทุนรวมตราสารทุน 
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)  
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม 
กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 

อายุโครงการ ไม่กําหนดอายุโครงการ 
นโยบายการลงทุน เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจท่ี

เกี่ยวข้องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global Property Equities Fund 
(กองทุนรวมหลัก) ซ่ึงเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไป (retail fund) และเป็นกองทุนท่ีจัดต้ังข้ึนภายใต้กฎหมาย
ของประเทศลักเซมเบิร์ก โดยเป็นไปตามเกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in 
Transferable Securities) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
หรือตามอัตราส่วนที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด โดยลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา หรือในสกุลเงินอ่ืนใดหากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุน
ในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในส่วนท่ี
เหลืออาจจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีอายุของ
ตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ตํ่ากว่า 1 ปี โดยเป็นการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สํารองเงินไว้สําหรับดําเนินงานของกองทุน รอการลงทุนในต่างประเทศ หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และ/
หรืออาจจะลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ รวมท้ังลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการ
ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยน
เงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี ่ยงตามหลักเกณฑ์ที ่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีท่ีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุน
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็
ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี ่ยวข้องกับอัตรา
แลกเปลี่ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมี
แนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดย

ข้อมูลส่วนสรุปรายละเอยีดโครงการจัดการกองทุนรวม และข้อผกูพัน 



 

 

P a g e  2 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) 
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ทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในส่วนของการลงทุนในประเทศ  
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร ดังต่อไปนี้ 
1. ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 2. ตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) ตราสาร
แห่งหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซ่ึงตราสาร
หนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้น
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น  3. หุ้น/ 
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน / ไม่ได้ถูกสั่งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ (Unlisted securities) 
 
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund หรือในกรณีที่กองทุนนี้มี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน 
Global Property Equities Fund ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กองทุน Global Property Equities Fund มี
ผลตอบแทนตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศอื่นๆ ที่มีนโยบายการบริหารจัดการใกล้เคียงกัน
ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศอื่นอย่างเห็นได้ชัด และ/หรือ การ
ลงทุนนั้นเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ เม่ือพบว่าการบริหารจัดการ
ของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่ระบุหรือสัญญาไว้กับผู้ลงทุน และ/หรือ เมื่อกองทุนต่างประเทศ
ดังกล่าวกระทําความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกํากับดูแลในประเทศนั้นๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือ เมื่อเกิด
เหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุน
ต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจําเป็น เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะนําเงินลงทุนของกองทุนไป
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณา
ดําเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซ่ึงอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วย
ลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน 
 
ในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการตามข้างต้น จนเป็นเหตุให้การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ท้ังนี้ ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการใน
การให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน
รวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเม่ือ
ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียม
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และใน
กรณีที่ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพ่ิมเติม 
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ทั้งนี้ กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนกอง
ทรัพย์สิน และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั้งช่วงระยะเวลาที่กองทุน
จําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้าย
กองทุนจํานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทําการในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภท
ของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือท้ังหมดกลบัเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิท่ีจะ
เลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ
กองทุน หรือปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม 
(2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวงเงินที่ได้รับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนใน
ต่างประเทศ 
(3) กรณีที่ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ 
(4) กรณีที่กองทุนรวมมีจํานวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน 
เพ่ือนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม 
(5) กรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 
 
ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ปลายทาง หากปรากฏว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนรวมไปลงทุนมีการลดลงในลักษณะ 
ดังนี้  
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง 
หรือ  
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสอง
ในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง  
 
เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการ 
ดังต่อไปนี้  
 
รายละเอียดการดําเนินการ 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ 
1 แจ้งเหตุท่ีกองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง 
พร้อมแนวทาง การดําเนินการของ บลจ. ให้สํานักงานและ
ผู้ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม) 

ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันท่ีมีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางท่ี
ปรากฏเหตุ 
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2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้
ลงทุนท่ัวไป (ดําเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวด้วย) 

พร้อมข้อ 1 
  

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 
  

ภายใน 60 วันนับแต่วันท่ีมีการเปิดเผย
ข้อมูลของกองทุนปลายทางท่ีปรากฏเหตุ 

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันท่ี
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ  

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุน
จะได้จากเงินลงทุน 

 ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกําไรส่วนเกินจากการขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนท่ี
เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี    

 เงินลงทุนจากการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ จะได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องรวมในการคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีที่ลงทุน หากผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการลงทุนตามท่ีกฏหมายกําหนด 

 หากลงทุนในกองทุนครบ 5 ปีและมีอายุไม่ตํ่ากว่า 55 ปี ตามที่กฏหมายกําหนด เมื่อผู้ลงทุนไถ่ถอนหน่วย
ลงทุนและมีกําไรส่วนเกินจากการลงทุน กรณีผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ในส่วน
นี้ 

วันท่ีได้รับอนุมัติให้
จัดต้ังกองทุนรวม 

19 ตุลาคม 2555 

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน
รวม 

29 พฤศจิกายน 2555 

มูลค่าขั้นต่ําของการ
สั่งซ้ือ 

500.00 บาท 

มูลค่าขั้นต่ําของการส่ัง
ขายคืน 

ไม่กําหนด 

จํานวนหน่วยลงทุนขั้น
ต่ําของการส่ังขายคืน 

ไม่กําหนด 

มูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา 

ไม่กําหนด  

จํานวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา 

ไม่กําหนด 

  
 
 
1.กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมท่ีมีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 
 ไม่มี      
 
 

คําถามคําตอบเกี่ยวกับลกัษณะที่สําคัญของกองทุนรวม
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2. กองทุนรวมนี้มีจํานวนเงินทุนโครงการเท่าใด อย่างไร ? 
 1,000 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

3. กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด? 
 เหมาะสมสําหรับเงินลงทุนที่ผู้ลงทุนต้องการออมเงินแบบต่อเนื่องระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุ โดยผู้ลงทุนสามารถยอมรับ

ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ รวมถึงความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ซ่ึงผู้ลงทุนเข้าใจต่อความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลงทุนได้ท้ังหมด และต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทน
ที่ดีจากการนําเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งเหมาะสมกับเงินลงทุนในระยะปานกลาง
จนถึงระยะยาว และผู้ลงทุนสามารถนําเงินลงทุนไปใช้สิทธิประโยชน์ในการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากผู้ลงทุนปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการลงทุนตามท่ีกฏหมายกําหนด 

 
4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ? 
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะ

เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของแต่ละประเทศ สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารท่ีกองทุน Global Property Equities Fund ลงทุนไว้ และส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน 
Global Property Equities Fund มีความผันผวน แต่เนื่องจากกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ จะเน้นลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุน Global Property Equities Fund ที่บริหารจัดการโดย Henderson Global Investors Limited ซึ่งมีทีมงาน
ด้านการลงทุน ที่จะพิจารณากระบวนการลงทุนโดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ และกลยุทธ์การลงทุนที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด และ
คํานึงถึงเป้าหมายการลงทุนท่ีกําหนดไว้เป็นหลัก  

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Risk) เนื่องจากกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ต้ี เพ่ือการ
เลี ้ยงชีพ เป็นหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund ซึ่งจะลงทุนในหุ้นของบริษัท หรือกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ (หรือเทียบเท่า) ที่จดทะเบียน หรือมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจากการเป็น
เจ้าของบริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก จึงอาจทําให้ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินและอาจทําให้
มูลค่าเงินลงทุนตลอดจนผลตอบแทนในรูปเงินบาทเพิ่มขึ ้นหรือลดลงได้ ซึ่งกองทุนไม่มีนโยบายการป้องกันความเสี ่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีความผันผวนในตลาดการเงิน กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ อาจพิจารณา
ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน  

 
5. กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร ? 
 ไม่มีผู้ประกันเงินลงทุน และไม่เป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นคุ้มครองเงินต้น      
 
6. กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร? 
 วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชี : วันท่ี 31 ตุลาคม ของทุกปี   
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7. กองทุนรวมต่างประเทศนั้นมีนโยบายลงทุน ปัจจัยความเสี่ยงที่สําคัญและผลการดําเนินงานงานอย่างไร ? 
 

 รายละเอียดและนโยบายของกองทุนหลัก 
 

ชื่อ            Global Property Equities Fund 
อายุโครงการ ไม่กําหนด 
วันจัดต้ัง 3 มกราคม 2548 
ประเทศท่ีจดทะเบียน ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) 
นโยบายการลงทุน มีนโยบายที่จะสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นของบริษัท หรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ (หรือเทียบเท่า) ท่ีจดทะเบียน หรือมีการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ท่ีมีการกํากับดูแล โดย
มีรายได้หลักจากการเป็นเจ้าของบริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ัวโลก  

กรอบการลงทุน  
(Investment Universe) 

หุ้นของบริษัท หรือกองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หรือเทียบเท่า)ที่จดทะเบียน หรือมีการ
ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ท่ีมีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจากการเป็นเจ้าของบริหารจัดการ และ/หรือ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ัวโลก 

Class & currency Class A / USD  
ดัชนีอ้างอิง FTSE EPRA/NAREIT Developed Index 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.20% ต่อปี  
Performance Fees 10% ของมูลค่า NAV ท่ีมากกว่าดัชนีอ้างอิงในระหว่าง performance period* 
ISIN Code LU0209137388   
Bloomberg Ticker HHGPEA2 
Investment Manager Henderson Global Investors Limited 
Management 
Company Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A. 
ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ 
(Custodian) BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch  

* การเรียกเก็บ Performance Fees จะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือ   
- มูลค่า NAV ณ ปัจจุบันจะต้องสูงกว่า NAV ณ จุดเริ่มต้นของ performance period  
- อัตราการเพิ่มของมูลค่า NAV ในช่วงระยะเวลาการวัดผล จะต้องสูงกว่าอัตราการเพิ่มของดัชนีอ้างอิงในช่วงเวลาเดียวกัน  
คําจํากัดความของ Performance Period  
- โดยทั่วไปคือระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน ทั้งนี้ อาจขยายระยะเวลาได้หากไม่มี Performance Fee ในวันที่ 30 
มิถุนายน  
- วันที่เริ่มต้นของ Performance Period ได้แก่ครั้งสุดท้ายที่ Performance Fee ถูกจัดเก็บ (หรือวันที่ ที่มีการเริ่มจัดเก็บ Performance 
Fee เป็นครั้งแรก)  
- ณ วันสิ้นสุดของ Performance Period แต่ละครั้ง Performance Fee ที่ได้มีการตั้งจ่ายเอาไว้จะถูกจ่ายออกเพื่อเป็น Performance 
Fee  
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ข้อจํากัดท่ีสําคัญในการลงทุน  
กองทุน Global Property Equities Fund จะลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสาร
แห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่ตํ่ากว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และตราสารแห่ง
หนี้ท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) รวมกันได้ไม่เกิน 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
 
ทั้งนี้ หากกองทุน Global Property Equities Fund มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นที่ไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการจะแจ้งการ
แก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว โดยจะปิดประกาศ ณ 
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี)  
 
 ปัจจัยความเสี่ยงที่สําคัญของกองทุนหลัก 
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน Global Property Equities Fund (กองทุน
รวมหลัก) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg ความเสี่ยงในการลงทุนของ กองทุน Global Property Equities Fund จึงเป็นความ
เสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องของการลงทุนในกองทุนนี้ด้วย ซ่ึงความเสี่ยงดังกล่าวของกองทุนรวมหลักโดยสรุป ได้แก่ 
 
 กองทุนรวมท่ีลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

ความเสี่ยงเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ วงจรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แต่ละ
ประเภท วัฏจักรราคาอสังหาริมทรัพย์ การเพิ่มขึ้นของภาษีทรัพย์สิน การเปลี่ยนแปลงกฎหมายการกําหนดเขต  กฎข้อจํากัดการเช่า ความ
เสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ค่าเสื่อมราคาของอาคารเมื่อเวลาผ่านไป และการเพิ่มข้ึนของอัตราดอกเบี้ย 
 

 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารท่ีลงทุน (Liquidity risk)  
ได้แก่ ความเสี่ยงจากการท่ีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศท่ีลงทุนนั้นขาดสภาพคล่อง จากการซ้ือขายเปลี่ยนมือของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในตลาดต่างประเทศทั่วโลกนั้น มีจํานวนครั้งและปริมาณน้อย กองทุนจึงอาจขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่ได้ใน
ช่วงเวลาท่ีต้องการ หรืออาจไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ 
 

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk หรือ Exchange Risk)  
เนื่องจากกองทุนมีนโยบายท่ีเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ราคาหลักทรัพย์ท่ีกองทุนลงทุนจึงอยู่ในรูปสกุลเงินต่างๆ ดังนั้น ความผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงอาจมีผลต่อการดําเนินงานของกองทุน โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นเงินบาท 
 

 ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ 
สภาพเศรษฐกิจที่ผันผวนอาจส่งผลกระทบต่อรายได้จากอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม กล่าวคือ ในช่วงสภาวะเศรษฐกิจดี ธุรกิจมีการ
ขยายตัว มีการลงทุนจากบริษัทต่างชาติเพิ่มขึ้น สภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ก่อให้เกิดอุปสงค์ในการเช่าที่พักอาศัยเพิ่มมากขึ้น ทําให้ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์มีโอกาสในการปรับราคาค่าเช่าและสามารถเพิ ่มอัตราการเช่าได้มากขึ ้น อย่างไรก็ตาม ในสภาวะเศรษฐกิจตกตํ ่า 
ผู้ประกอบการธุรกิจบางรายอาจมีปัญหาในการดําเนินธุรกิจหรือมีการยกเลิกการว่าจ้างชาวต่างชาติ ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการ
ชําระค่าเช่าท่ีพักอาศัยของผู้เช่า รวมถึงความเป็นไปได้ในการยกเลิกการเช่าท่ีพักอาศัยก่อนครบกําหนด ทําให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อรายได้
จากอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม 
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 ความเสี่ยงจากความผันแปรของค่าเช่าและอัตราการเช่าท่ีพักอาศัย 
อัตราค่าเช่าและอัตราการเช่าท่ีพักอาศัยอาจผันแปรได้ตามสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม สภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนอุปสงค์และ
อุปทานของตลาดท่ีพักอาศัย ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของกองทุนรวม 
 

 ความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่างๆ 
แม้ว่าอสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทุนรวมจะลงทุนได้มีการก่อสร้างและบํารุงรักษาเพ่ือรองรับกับเหตุการณ์ท่ีอาจทําให้อสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทุนรวม
จะลงทุนได้รับความเสียหาย แต่อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถรองรับต่อภยันตรายท่ีเกิดข้ึนได้ทุกกรณี เช่น อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว 
การจลาจล การก่อวินาศภัย เป็นต้น รวมถงึภัยพิบัติหรือเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ลว่งหน้าหรือควบคุมได้ 
 

 ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์เฉพาะกลุ่มธุรกิจ (Specific sectors) 
การลงทุนในหลักทรัพย์เฉพาะบางกลุ่มธุรกิจ อาจจะมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนที่กระจายการลงทุนในกลุ่มธุรกิจจํานวนมากกว่า และ
อาจได้รับผลกระทบท่ีเกิดจากวงจรการเปลี่ยนแปลง (cyclical changes) อย่างรวดเร็วของพฤติกรรมผู้ลงทุน  
 

 ความเสี่ยงของตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets Risks) 
การลงทุนในตลาดเกิดใหม่ หมายถึงการลงทุนในประเทศที่ธนาคารโลกไม่จัดว่าเป็น ประเทศที่มีรายได้ต่อหัวในระดับสูง หรือ ไม่จัดว่าเป็น
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว นอกจากจะมีความเสี่ยงเฉพาะจากอันดับของตราสารที่ลงทุนแล้ว การลงทุนในประเทศเหล่านี้ยังมีความเสื่ยงทางสภาพ
คล่อง และ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารที่สูงกว่า นอกจากนี้ ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอาจจะมาจากข้อปฏิบัติในการชําระหนี้ ทํา
ให้ไม่ได้รับมอบตราสารเมื่อมีการชําระเงิน กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งการทํางบบัญชี การตรวจสอบบัญชี อาจแตกต่างจาก
มาตรฐานสากลอย่างมีนัยสําคัญ และอาจทําให้มีความเสี่ยงในการเก็บรักษาหลกัทรัพย์มากข้ึน เนื่องจากมีวิธีจัดเก็บหลักทรัพย์ท่ีต่างออกไป 
 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) 
กองทุนรวมหลักอาจมีการพิจารณาใช้ตราสารอนุพันธ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงของตลาดและอัตราแลกเปลี่ยน (market and currency risk) 
หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการลงทุน การใช้ตราสารอนุพันธ์ ดังกล่าวอาจทําให้กองทุนรวมหลักมีความเสี่ยงมากขึ้น และตราสาร
อนุพันธ์ยังอาจมีความผันผวนสูง ลักษณะการทํารายการอาจมีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าของสัญญาอนุพันธ์นั้น และการเปลี่ยนแปลงของตลาดอาจ
มีผลกระทบต่อตราสารอนุพันธ์มากกว่าตราสารทุนหรือตราสารหนี้รูปแบบมาตรฐาน 
 
สําหรับการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนข้างต้น เช่น ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทหรือกิจการขนาดกลางหรือขนาดเล็ก 
ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของรัฐบาลประเทศกําลังพัฒนา ความ
เสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์เฉพาะกลุ่มธุรกิจ นั้น ผู้จัดการกองทุนรวมหลักในต่างประเทศ จะมีกระบวนการบริหารจัดการลงทุน 
และการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่กองทุนรวมหลักพิจารณาลงทุนโดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ทั้งการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยอื่นๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ศักยภาพของตลาด ปัจจัยด้านเทคโนโลยี กฎหมาย การ
บริหารจัดการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ของหลักทรัพย์ ที่มีผลกระทบต่อการลงทุนเป็นต้น เพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือมี
ศักยภาพในการลงทุน และกระจายสัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมหลัก นอกจากนี้ 
กองทุนรวมหลักนี้สามารถกระจายการลงทุนได้ในภูมิภาคต่างๆ ท่ัวโลก จึงเป็นช่องทางในการบริหารความเสี่ยงได้อีกทางหนึ่งด้วย 
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ข้อมูลการลงทุนของกองทุน Global Property Equities Fund 

 
 
 
ผลการดําเนินงานของกองทุน Global Property Equities Fund 

 
ท่ีมา : https://cdn.janushenderson.com/webdocs/PPGBEF_LU0209137388_WEB100_M_30112021%28EN-GB%29.PDF 
ข้อมูล Fund Fact Sheet ของกองทุนหลัก ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 
- ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
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คําถามและคําตอบเก่ียวกับขอ้กําหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน 

 

8. ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศนั้นเป็นอย่างไร ? 
  ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก ณ วันท่ี 29 ตุลาคม 2564 

 

  3 ปี 5 ปี 
Information ratio 0.81 0.48 
Volatility 19.35% 16.24% 

หมายเหตุ 
(1) ข้อมูลจาก Morningstar ณ วันท่ี 29 ตุลาคม 2564 
(2) ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 

 
******************************** 

 
 

 

1. กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 
 วิธีการขายหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถทําการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื้อขายหน่วย
ลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทําการ – 15.30 น โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่มิใช่วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า 
โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) 
 

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงวันท่ีมิใช่วันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีท่ีกองทุนได้รับผลกระทบจากการ
ชําระหรือรับชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอ่ืนๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) 
 

วันทําการซื้อขาย หมายถึง วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเป็นวันที่ตามปฏิทินที่เป็น
วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
ในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามท่ีบริษัทจัดการจะประกาศกําหนด 

 

 จํานวนเงินลงทุนขั้นต่ํา : ลงทุนข้ันต่ํา 500 บาท  
 

 การชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน   
1. กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ผู้สั่งซื้อต้องชําระเป็นเงินสด คําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต์  สั่งจ่ายใน
นาม  “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอรต้ี์ เพ่ือการเลี้ยงชีพ” และนําฝากได้ท่ี  
 - บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
 - สาขาสวนมะลิ เลขท่ี 153-6-10697-6  
 

2. กรณีท่ีสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน ธนาคารซิต้ีแบงก์ ผู้สั่งซ้ือต้องชําระเป็นเงินสด คําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต์ สั่งจ่ายในนาม 
“KRUNG THAI ASSET MANAGEMENT PCL.- FUNDSUBSCRIPTION ACCOUNT” และนําฝากได้ท่ี  

- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารซิต้ีแบงก์ 
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-  เลขท่ี 080-0-56700-9 
 

3. กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ผู้สั่งซื้อต้องชําระเป็นเงินสด คําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต์สั่ง
จ่ายในนาม “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย”และนําฝากได้ท่ี  
     - บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ 
 - เลขท่ี 0001-114-0050423 
 

4. กรณีท่ีสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ผู้สั่งซ้ือต้องชําระเป็นเงินสด คําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือ
ดราฟต์ สั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย” และนําฝากได้ท่ี  

- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)  
- สํานักลมุพินี เลขท่ี 889-1-01226-1 
 

5. กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ดังต่อไปนี้ รายละเอียดตามตารางด้านล่าง ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ 
 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด(มหาชน) 
 ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จํากัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 
 ธนาคารออมสิน  บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)   บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 
 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
 บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด  บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากัด    
 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด  บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด 
 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)   บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด  บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด 
 บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด   
 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด  
 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด  
 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด  บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) 
 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส(ประเทศไทย) จํากัด  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จํากัด 
 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จํากัด  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด  
 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด  บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จํากัด 
 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด  บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด  
 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จํากัด 
 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด(มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด  
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ผู้สั่งซื้อต้องชําระเป็นเงินสด คําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือ ดราฟต์ สั่งจ่ายในนาม "บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์
จัดการกองทุน กรุงไทย" โดยบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ไว้ท่ี 
 - ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ   เลขท่ีบัญชี 153-6-09908-2 
  - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สํานักพระราม3    เลขท่ีบัญชี 777-0-04854-1 
  - ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาย่อยอาคาร เอส วี ซิต้ี (พระราม3)  เลขท่ีบัญชี 295-3-00099-9 
  - ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนพระรามท่ี 3   เลขท่ีบัญชี 057-1-07543-1 
  - ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาถนนรัชดา-สี่แยกสาธุประดิษฐ์  เลขท่ีบัญชี 195-3-05057-0 
  - ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาช่องนนทรี                      เลขท่ีบัญชี 028-1-05955-0 
    - ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขาถนนนางลิ้นจี่               เลขท่ีบัญชี 838-1-00322-0 
 - ธนาคารพาณิชย์อ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 
รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  
1. การขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการสั่งซ้ือ 
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มือภาษี และเอกสารการจองซ้ือได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้า
มี) ตามวันและเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด 
 
2. วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน 
ในกรณีท่ีไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วย
ลงทุน และเอกสารท่ีกําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการกําหนดในการเปิดบัญชี
ซ่ึงลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 
 
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมท่ีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน 
และแบบคําขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมท้ังเงื่อนไขอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซ่ึงจะติดประกาศไว้ ณ บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) เพ่ือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนด
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเปิดบัญชโีดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
 
3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี 
กรณีบุคคลธรรมดา 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนาหนังสือ
เดินทาง ท้ังนี้ เอกสารต่าง ๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 
 
4. วิธีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 
4.1. วิธีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทจัดการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) 
• ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) โดยกรอกใบคําสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมท้ังจะต้องสั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงินไม่ต่ํากว่ามูลค่าข้ันต่ําของการสั่งซ้ือท่ีบริษัทจัดการกําหนด 
• ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนต้องส่งใบคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) พร้อมท้ังชําระค่า
สั่งซ้ือหน่วยลงทุนเต็มจํานวน 
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4.2. การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย 
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้ เม่ือผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซ้ือ-ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยแล้ว 
สามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัว โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทํารายการที่กําหนดในหน้าจอของเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ 
(ATM) หรือตามท่ีระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) จนครบข้ันตอนการ
สั่งซ้ือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนก่อนเวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยในวันทําการซ้ือขายใดเป็น
รายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนในวันทําการซ้ือขายนั้น และการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนต้ังแต่เวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวัน
ทําการใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของวันทําการซ้ือขายถัดไป ท้ังนี้ 
ให้ใช้เวลาท่ีบันทึกของเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยท่ีบันทึกรายการเป็นหลัก 
 
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ดังกล่าวได้ หากผู้สั่งซ้ือและ
เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
 
ท้ังนี้ ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยท่ีสั่งให้หักเงินเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนให้เพียงพอสําหรับ
ชําระค่าซ้ือหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวกับข้องกับการซ้ือหน่วยลงทุนในแต่ละคร้ัง มิฉะนั้นบริษัทจัดการจะไม่ทํารายการซ้ือ
หน่วยลงทุนตามคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนในคร้ังนั้น 
 
บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนท่ีส่งให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน เม่ือนายทะเบียนได้ทําการจัดสรรหน่วยลงทุนให้
เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที่สมบูรณ์ท่ีใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากที่นายทะเบียน
ได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั่วคราวหรือตลอดไปตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนท่ีจะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) 
 
4.3. การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย 
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการ
ดังต่อไปนี้ เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซ้ือขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จาก
ธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัวเพ่ือใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทํา
รายการท่ีได้รับฟังจากระบบซ้ือหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ หรือตามท่ีระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บรกิารซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านบริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์จนครบข้ันตอนการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนก่อนเวลาปิดทําการของ
ธนาคารกรุงไทยของวันทําการซ้ือขายใด เป็นการทํารายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนในวันทําการซ้ือขายนั้น และการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนต้ังแต่
เวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการถือว่าเป็นการทํารายการ
สั่งซ้ือหน่วยลงทุนของวันทําการซ้ือขายถัดไป ท้ังนี้ ให้ใช้เวลาท่ีบันทึกของระบบโทรศัพท์ของธนาคารกรุงไทยท่ีบันทึกรายการเป็นหลัก 
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ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ดังกล่าวได้ หากผู้สั่งซ้ือและระบบ
บริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
 
ท้ังนี้ ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยท่ีสั่งให้หักเงินเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนให้เพียงพอสําหรับ
ชําระค่าซ้ือหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวข้องกับการซ้ือหน่วยลงทุนในแต่ละครั้ง มิฉะนั้น บริษัทจัดการจะไม่ทํารายการซ้ือหน่วย
ลงทุนตามคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนในคร้ังนั้น 
 
บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนท่ีส่งให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนเม่ือนายทะเบียนได้ทํารายการจัดสรรหน่วยลงทุนให้
เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที่สมบูรณ์ท่ีใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากที่นายทะเบียน
ได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แล้วเท่านั้น 
 
บรษัิทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั่วคราวหรือตลอดไปตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนท่ีจะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) 
 
4.4. การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ 
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอใช้บริการสั่งซ้ือหนว่ยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันท่ีธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืนบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต 
 
โดยผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการดังนี้ 
1. กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนและใบคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน
และถูกต้องและย่ืนให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) 
2. ในกรณีท่ีเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนในงวดใดมีไม่เพียงพอท่ีธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืน (ถ้ามี) 
ระบบจะไม่หักเงินฝากย้อนหลังสําหรับงวดท่ีบัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอท่ีหักชําระค่าซ้ือหน่วยลงทุนซ่ึงรวมค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวข้อง
กับการซ้ือหน่วยลงทุนนั้น 
3. ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยกเลิกการใช้บริการ
เดิม กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนและใบคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่ย่ืนให้แก่บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) 
4. ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซ้ือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอก “ใบคําขอยกเลิก
หนังสือยินยอมให้บัญชีเงินฝากเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนและใบคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ย่ืนให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) 
 
4.5. การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ 
โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ 
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4.6. การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อ่ืน 
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี หรือการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์อ่ืนใด
ในทํานองเดียวกัน เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ ท้ังนี้ บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
(ถ้ามี) 
 
4.7. การสั่งซ้ือผ่านไปรษณีย์ 
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กําหนด 
 
5. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 
5.1. บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั่งซ้ืออาจชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ 
ผู้สั่งซ้ือต้องขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ” เม่ือชําระท่ี
บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เม่ือชําระที่บริษัทจัดการ 
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจอง
ซ้ือท่ีบริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆ โดยบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชี
ประเภทออมทรัพย์ ซ่ึงบริษัทจัดการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนนี้เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี้ยรับหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ เกิดข้ึน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพ่ิมบัญชีจองซ้ือหน่วย
ลงทุนท่ีเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 
 
ท้ังนี้ สําหรับการซ้ือหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาท่ีอยู่นอกเขตหักบญัชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั่งซ้ือต้องชําระเป็นเงินสด หรือ
ชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ ของธนาคารกรุงไทยสาขานั้นเท่านั้น 
 
ในกรณีท่ีผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวัน
เดียวกันของบริษัทจัดการ หรือในกรณีท่ีเช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันท่ีสั่งซ้ือไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการ
จะถือว่าผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทําการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนในวันทําการซ้ือขายท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีคํานวณได้ 
ณ สิ้นวันทําการซ้ือขายท่ีเรียกเก็บเงินได้ 
 
หลังจากท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุน พร้อมท้ังเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากผู้
สั่งซ้ือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ได้รับ
เงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ 
 
5.2. เครื่องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย 
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ในกรณีท่ีสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดการจะหักเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากบัญชี
เงินฝากตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เม่ือขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนนี้เก็บรักษาไว้ในบัญชี
เงินฝากในนาม “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ” โดยบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุน
ดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซ่ึงหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดข้ึน บริษัท
จัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั้งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื่อธนาคารและเลขที่บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ 
 
5.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย 
ในกรณีท่ีสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจัดการจะหักเงินค่าซ้ือ
หน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เม่ือขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน
นี้เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ” โดยบัญชีจอง
ซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซ่ึงหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ 
เกิดข้ึน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั้งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื่อธนาคารและเลขที่บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ 
 
5.4 หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ 
บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันท่ีธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบนั
การเงินอ่ืนซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนนี้เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ” 
โดยบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซ่ึงหากมีดอกเบี้ยรับหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ เกิดข้ึน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื่อธนาคารและเลขท่ีบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสําคัญ 
 
5.5 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนอาจสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยผู้
สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่
ถือเป็นการแก้ไขโครงการ 
 
5.6 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อ่ืนๆ 
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนอาจสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผา่นบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์อ่ืนใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด ท้ังนี้ บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
(ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ 
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5.7. การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีบริษัท
จัดการกําหนด โดยผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิด
ให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ 
 
6 การจัดสรรหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือโดยคํานวณจากจาํนวนเงินท่ีได้รับชําระหารด้วยราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันท่ี
จํานวนเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจํานวนนั้นปรากฏในบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน โดยจํานวนหน่วยลงทุนท่ีได้รับจัดสรรจะ
คํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ท้ิง 
 
ในกรณีท่ีจํานวนเงินท่ีระบุในใบคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินท่ีบริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้ตามจํานวนเงินท่ีได้รับชําระเป็นเกณฑ์ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่คําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบนัการเงินอ่ืน ก่อนคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีซ้ือด้วยวิธีอ่ืนๆ 
สําหรับคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนด้วยวิธีอ่ืนๆ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “สั่งซ้ือก่อนได้ก่อน” 
 
ในกรณีท่ีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนนั้นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนท่ีได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั่งซ้ือก่อนได้ก่อน” ท้ังนี้ จะให้สิทธิแก่คําสั่งซ้ือหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคาร หรือสถาบัน
การเงินอ่ืนก่อนคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีซ้ือด้วยวิธีอ่ืน ในกรณีท่ีสั่งซ้ือหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร 
บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่ให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีสั่งซ้ือพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนท่ีผู้
สั่งซ้ือหน่วยลงทุนแต่ละรายสั่งซ้ือเข้ามา (Pro Rata) ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน
หรือท้ังหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
ต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่
บางส่วนหรือท้ังหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
 
7 การคืนเงินค่าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 
ในกรณีท่ีผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุนท่ีผู้สั่งซ้ือรวมกันเกินจํานวนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการจดทะเบียนกับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั่งซ้ือก่อนได้ก่อน และหากมีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนพร้อมกัน 
และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่ให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีสั่งซ้ือพร้อม
กันนั้นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนท่ีผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนแต่ละรายสั่งซ้ือเข้ามา (Pro Rata) ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
จัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือท้ังหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซ้ือหน่วย
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ลงทุนท่ีไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนท่ีผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน
ระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันทําการนับต้ังแต่วันท่ีสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 
 
8 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 
ในการชําระค่าซ้ือหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีท่ีผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอ่ืนท่ีจัดต้ังโดยบริษัทจัดการเพ่ือ
สั่งซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซ้ือหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัท
จัดการไม่ได้ 
 
การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทํารายการขายหน่วยลงทุนแล้ว 
เพ่ือให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
บริษัทจัดการเป็นกรณพิีเศษ 
 
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซ้ือตามคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความ
รับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ 
 
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะกําหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเงื่อนไขในการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว 
 
เงื่อนไขอ่ืนๆ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังนี้ 
(1) บริษัทจัดการอาจจะทําการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลด วันและเวลาในการรับคําสั่งซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน
หรือกําหนดให้ส่งคําสั่งซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนล่วงหน้า หากเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการส่งคําสั่ง
ซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงิน
ค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ หรืออาจมีผลให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ท่ีจะลงทุนเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีท่ีเห็นว่าอาจก่อเกิดผลเสียหายใดๆ แก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเห็นว่ากองทุน
อยู่ในภาวะท่ีไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ท้ังนี้ บริษัท
จัดการจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก 
 
(2) ในกรณีท่ีวันทําการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั่งให้เป็นวันหยุดการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
(ซ่ึงอาจเป็นวันท่ีบรษัิทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั่งให้เป็นวันหยุดการซ้ือขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการซ้ือหรือขายคืนหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการซ้ือขายถัดไป 
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 วิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซ้ือ
ขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทําการ – 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่มิใช่วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบ
ล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) 
 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงวันท่ีมิใช่วันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีท่ีกองทุนได้รับผลกระทบจากการ
ชําระหรือรับชําระเงินค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) 
 
วันทําการซ้ือขาย หมายถึง วันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซ่ึงเป็นวันท่ีตามปฏิทินท่ีเป็นวัน
ทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน
ต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามท่ีบริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม 
    
และท่านจะได้รับการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องในต่างประเทศซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา   
 

2. กรณีใดท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน? 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อตามคําสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซ้ือหน่วย

ลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษัทจัดการ 

 

3. กองทุนรวมนี้มีข้อกําหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่ง
ท่ีรับไว้แล้ว และการหยุดรับคําสั่งซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนอย่างไร? 
 บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ได้มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ใน

กรณี ดังต่อไปนี้ 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ 
(ข) มีเหตุท่ีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั่งขายหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
ไม่ถูกต้องต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนท่ีถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 
 
โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น กองทุนจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กําหนด 
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 การไม่ขายไม่รับซ้ือคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีได้รับ
ไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีท่ีปรากฏเหตุดังต่อไปนี้ 
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซ้ือขายได้ตามปกติ 
 
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้  โดยได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 
(ค) มีเหตุจําเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ทั้งนี้ การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งที่รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน 
 
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปน้ีเกิดข้ึน ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ 
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพย์ท่ีซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงนิ
จากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ 
(ค) มีเหตุที่ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 
 
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั่งซื ้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั่งซื ้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  
1. การกระทําที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
3. การกระทําท่ีเป็นการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย 
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ 
 
(5)  อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอัน
เนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การ
เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ 
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(6) ในกรณีที่วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัท
จัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน และคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสําหรับวัน
ดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการหยุดรับคําสั่งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วันทําการก่อนถึงวันหยุดทํา
การกรณีพิเศษนั้น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม
และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
 
โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น กองทุนจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กําหนด 
 
2. บริษัทจดัการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือ
คําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่าง
จากราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องต้ังแต่หนึ่งสตางค์ข้ึนไปและคิดเป็นอัตราต้ังแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสั่งซื้อหรือ
คําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้
ทราบถึงการหยุดรับคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน 
 

 เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือ
เพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน
หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการ
ติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนออกไปได้ 
 

4. วิธีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ? 
การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน คือ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่ง (“กองทุนต้นทาง”) เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะดําเนินการนําเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนตามราคารับซื้อคืนจากกองทุนต้นทางซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไปชําระค่าซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนปลายทางตามราคาขาย และเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในโครงการ ท้ังนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน 
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคําสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบโดยพลัน 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฎิเสธการทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นมายังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับเปลี่ยนนั้นทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการ
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สุดท้ายของปีนั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 
 
บริษัทจัดการจะเปิดบริการการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสําหรับกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที่บริษัทจัดการเปิด
ให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้เท่านั้น 
 
1) รูปแบบการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
1. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ 
วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
1.1. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ 
1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี) ภายในวันและเวลาท่ีระบุในข้อ วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน โดย
ระบุชื่อกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทางที่ต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมท้ังจํานวนเงิน หรือจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจะออกจาก
กองทุนต้นทาง และรายละเอียดอื่นๆ ที่บริษัทจัดการกําหนด และยื่นคําสั่งต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการสับเปลี่ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้
เป็นหลักฐาน 
3) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนครั้งละไม่ตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของ
การสั่งขายคืนท่ีกําหนดไว้ในโครงการจัดการ 
4) ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีต่ํากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั้นตํ่าที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ใน
รายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น 
5) ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ หากจํานวนเงินท้ังหมดท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนมี
ไม่เพียงพอที่จะนําไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น ตามมูลค่าขั้นตํ่าที่ระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะไม่นําเงิน
ไปซ้ือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ แต่ะจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไวใ้นคํา
ขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับต้ังแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิ
ให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม 
และผู้ประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องในต่างประเทศซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา   
6) ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนอ่ืนมายังกองทุนนี้ และจํานวนเงินท่ีได้ไม่เพียงพอท่ี จะนําไป
ซ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะไม่นําเงินดังกล่าวมาซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ตามที่ระบุไว้ในคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
7) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ 
เนื่องจากอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามรายละเอียดโครงการจัดการข้อ “การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนตามสั่ง” และข้อ “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือว่าคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นคําสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของวันแรกท่ีจะเปิดทําการสับเปลี่ยนคร้ังต่อไป 
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8) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั้น บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ทํารายการจนเสร็จสิ้นสมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
 
ท้ังนี้ เงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้วิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
 
1.2 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ 
โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ 
 
1.3 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อ่ืน 
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) 
หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์อื่นใดในทํานองเดียวกัน 
เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
 
2. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการอื่น มายังกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพของบริษัทจัดการ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนอ่ืนมายังกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพของบริษัทจัดการ สามารถทํา
ได้โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั่งสับเปลี่ยนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ระหว่าง บลจ.” หรือใบคําสั่ง
อ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการจะกําหนดเพ่ิมเติม ระบุจํานวนเงินท่ีต้องการสับเปลี่ยน ชื่อกองทุน และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจัดการกําหนด เพ่ือ
ประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน 
 
บริษัทจัดการจะยึดถือจํานวนเงินที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของบริษัทจัดการอื่น และข้อมูลการ
ลงทุนเดิม ตามที่ได้ระบุในหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ภายใต้ชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุน และต้องนําส่งเงินลงทุนโดยบริษัทจัดการนั้นๆ โดยเช็ค หรือเงินโอน หรือวิธีการอ่ืนใด เป็นเงิน
ค่าซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนี้ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร 
 
บริษัทจัดการจะถือวันที่ทํารายการสับเปลี่ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 2) เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทจัดการของกองทุนรวมเพ่ือ
การเลี้ยงชีพอ่ืน (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื่นใด ล่าช้ากว่าเงื่อนไขท่ีระบุในข้อ 2) แต่ยังไม่เกินกว่าวันท่ี
กําหนดในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาวันท่ีทํารายการสับเปลี่ยนเข้าให้นอกเหนือจากเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ข้อ 2) ได้โดยเป็นไปตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีบริษัทจัดการของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพอ่ืน (กองทุนต้นทาง) 
นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื่นใด ล่าช้ากว่าวันที่กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าว
เป็นรายการซื้อ มิใช่รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุไว้ในหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพ่ือแนบเป็นหลักฐานประกอบการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี 
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3. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพภายใต้
การจัดการของบริษัทจัดการอ่ืน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการอื่นสามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั่งสับเปลี่ยนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ระหว่าง 
บลจ.” หรือใบคําสั่งอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ่มเติม โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จํานวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุน
ต้นทางเพื่อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะสับเปลี่ยนออกจากกองทุนต้นทาง ชื่อบริษัทจัดการของ
กองทุนปลายทางพร้อมทั้งเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด และชื่อบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการของกองทุนปลายทาง
เพ่ือประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยื่นที ่บริษัทจัดการหรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั้นถึงการทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเอง 
 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินที่ต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงศ์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฎอยู่ใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีขั้นตํ่าที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ใน
รายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น 
 
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ซึ่งหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ใน
กรณีดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ผู้ถือหน่วยประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการที่รับผิดชอบดําเนินการกองทุน
รวมเพ่ือการเลี้ยงชีพดังกล่าวตามท่ีระบุไว้ในใบคําขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับต้ังแต่วันท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์แล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ
มูลค่าขั้นตํ่าในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางด้วย หากมูลค่าเงินโอนไปเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไม่
เพียงพอต่อมูลค่าข้ันต่ําของการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหนวยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ 
 
2) ราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ดังนี้  
2.1) การกําหนดราคารับซ้ือคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทําการซ้ือขายท่ีบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้รับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนได้ทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
2.2) การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทําการซ้ือขายท่ีบริษัทจัดการ
กําหนดข้ึนเป็นการท่ัวไป ท้ังนี้ วันทําการซ้ือขายดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทําการท่ีกองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง  
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3) วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซ้ือ
ขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทําการ – 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่มิใช่วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบ
ล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) 
 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงวันท่ีมิใช่วันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีท่ีกองทุนได้รับผลกระทบจากการ
ชําระหรือรับชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอ่ืนๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) 
 
วันทําการซ้ือขาย หมายถึง วันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซ่ึงเป็นวันท่ีตามปฏิทินท่ีเป็นวัน
ทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน
ต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามท่ีบริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม 

 
* ปัจจุบันบริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ กับกองทุน
เปิดกรุงไทยตลาดเงินเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF4) เท่านั้น 
 
เงื่อนไขอ่ืนๆ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังนี้ 
(1) บริษัทจัดการอาจจะทําการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลด วันและเวลาในการรับคําสั่งซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือ
กําหนดให้ส่งคําสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนล่วงหน้า หากเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการส่งคําสั่งซื้อหรือ
ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินค่าซื้อขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ หรืออาจมีผลให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุนได้ หรือกรณีที่เห็นว่าอาจก่อเกิดผลเสียหายใดๆ แก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเห็นว่ากองทุนอยู่ในภาวะที่ไม่
สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ 
โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก 
(2) ในกรณีท่ีวันทําการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั่งให้เป็นวันหยุดการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ซึ่งอาจ
เป็นวันท่ีบริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั่งให้เป็นวันหยุดการซ้ือขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการซ้ือขายถดัไป หรืออ่ืนๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

 
5. กองทุนรวมนี้กําหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุนและข้อจํากัดการโอนไว้อย่างไร? 
 กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จึงไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นหลักประกันได้ 
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6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จาก
ช่องทางใด? 
 ท่านสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของท่านได้จาก 

- Website : www.ktam.co.th  
- บริษัทจัดการ (Call Center) : 0-2686-6100 กด 9 
 

************************** 
 
 
 
1. กองทุนนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร? 

 บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งที่มีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนให้ผู้ถือหน่วยภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน  
 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถูกจํากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร ? 
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนอย่างน้อย 5 ปี และถือหน่วยลงทุนจนครบอายุ 55 ปีบริบูรณ์ เพ่ือให้เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกฎหมายกําหนด 
 การขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการท่ี

กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีท่ีการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายภาษี
อากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องเสียภาษีเพ่ิมเติมตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย 

 กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั้น นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน 
 หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการ

กองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนท่ีถืออยู่ 

 ข้อกําหนดเก่ียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน  
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซ่ึงต่อไปจะเรียกว่า 
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินท่ีไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลท่ีอยู่ในบังคับต้องเสียภาษี
ให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซ่ึงมีถ่ินท่ีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซ่ึงมีถ่ินท่ี
อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลัง
ดําเนินการออกกฎหมายท่ีมีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับ FATCA (ซ่ึงต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมาย
ดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง”)  
 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซ่ึงถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลท่ีมีลักษณะตาม
หลักเกณฑ์ท่ี FATCA กําหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพ่ือหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึง
หน้าท่ีในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น  

คําถามและคําตอบเก่ียวกับสทิธิของผู้ถอืหน่วยลงทุน 
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ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบท่ีสําคัญในสองกรณี คือ  
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซ่ึงจะเร่ิมต้นต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมใน
ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซ่ึงอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะเร่ิมต้นต้ังแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ี
เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซ่ึงรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าท่ีดําเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับกองทุนรวมท่ีเป็น NPFFI  
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขาย
และรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ท่ีเข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซ่ึงอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือ
ดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป  
 

เพ่ือมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั้งเพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 
บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง และเพ่ือให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซ่ึงรวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี้  
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง
กําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ท่ีอยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา 
จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลท่ีได้รับ เป็นต้น) ท่ีมีอยู่ในบัญชีท้ังหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐท้ังในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง  
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพ่ิมเติม เพ่ือยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อท่ีกําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเม่ือข้อมูลท่ีเคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐาน
เพ่ือยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง (ในกรณีท่ีเป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ท้ังนี้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว  
(3) ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง  
 
เพ่ือเป็นการป้องกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพ่ือให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวมได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึนหากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุน
ปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการ
ดําเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงท่ีได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชี  
(1) ไม่รับคําสั่งซ้ือ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว  
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว  
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(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย  
(4) ดําเนินการอ่ืนใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึน หากมี
การดําเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น  
 
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพ่ือหลีกเลี่ยงมิให้
บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องอันจะทําให้กองทุน
อาจต้องถูกหัก ณ ท่ีจ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น ซ่ึงในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกําหนด) เท่านั้น 
  
ท้ังนี้ ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพ่ือรองรับการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัท
จัดการ (รวมถึงผู้ท่ีเกี่ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยัง
หน่วยงาน หรือดําเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน  
 

3. ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัท
จัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม ? 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการหรือเว็ปไซต์
ของบริษัทจัดการ (http://www.ktam.co.th) 

 
4. กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจน
วิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร? 

 ท่านสามารถนําส่งข้อร้องเรียนได้ท่ี 
 - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2686-6100 
 - สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทร. 0-2263-6000 
 กองทุนรวมไม่มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

 
5. กองทุนรวมนี้มีการระบุภูมิลําเนาในประเทศไทย เพ่ือการวางทรัพย์สําหรับผ้◌ูถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทย 
หรือไม่ อย่างไร 
 ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอ่ืน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงท่ีอยู่ของบริษัท

จัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพ่ือการวางทรัพย์ในกรณีท่ีต้องมีการวางทรัพย์  
 

***************************** 
 
 
 
 
 
 



 

 

P a g e  29 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด ์พร็อพเพอรต์ี้ เพื่อการเลีย้งชีพ 
KTAM World Property RMF 

KT-PROPERTY RMF 

คําถามและคําตอบเก่ียวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการของกองทนุรวม 
 
 
 

 

1. ข้อมูลเก่ียวกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 
ลําดับ รายชื่อ ตําแหน่ง 

1 นายวัชรา  ตันตริยานนท์         ประธานกรรมการ  
2 นายสุรพล  โอภาสเสถียร กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
3 นายธนธัช  หงษ์คู กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
4 พลตํารวจเอก จารุวัฒน์  ไวศยะ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
5 นายลือชัย  ชัยปริญญา กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
6 นายชาญวิทย์  รุ่งเรืองลดา กรรมการ 
7 นายอนามัย  ดําเนตร กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
8 ดร. กุลยา  ตันติเตมิท  กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
9 นางชวินดา  หาญรัตนกูล         กรรมการผู้จัดการ 

 
 

รายชื่อผู้บริหาร 
ลําดับ รายชื่อ ตําแหน่ง 

1 นางชวินดา    หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้บริหารสายงานจัดการลงทุน 
2 นายวิโรจน์      ต้ังเจริญ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  ผู้บริหารสายงาน ธุรกิจเครือข่ายธนาคาร 
3 นางสาวหัสวรา    แสงรุจิ รองกรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหารสายงาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
4 นางสาวดารบุษป ์ปภาพจน์ รองกรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหารสายงาน ธุรกิจลูกค้าสถาบัน 
5 นางสาววรวรรณี  ต้ังศิริกุศลวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหารสายงาน กลยุทธ์และปฏิบัติการ 

 จํานวนกองทุนรวมท้ังหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท มีท้ังหมด 163 กองทุน (ข้อมูล ณ สิ้นวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564) 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 562,762,214,128.89 บาท (ข้อมูล ณ สิ้นวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564) 

  
2. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน 

 

รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน 
ลําดับ รายชื่อ ตําแหน่ง 

1 นางชวินดา หาญรัตนกูล 
กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสูงสุดสายงานจัดการลงทุน 
ดํารงตําแหน่ง ประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน 

2 นางแสงจันทร์ ลี 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน 
ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน 

3 นายศรชัย เตรียมวรกุล 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้ 
ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน  

4 นายสมชัย อมรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์ 
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รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน 
ลําดับ รายชื่อ ตําแหน่ง 

ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน 

5 นายพีรพงศ์ กิจจาการ 
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนทางเลือก 
ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน 

6 นายยืนยง เทพจํานงค ์
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารทุน 
ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน 

7 นายวีระ วุฒิคงศิริกูล 
ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การลงทุน 
ดํารงตําแหน่ง ผู้สังเกตการณ์ 

8 นายกิตติศักด์ิ บุญราศรี 
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
ดํารงตําแหน่ง ผู้สังเกตการณ์ 

9 นางสาวทิพวัลย์ ภัทรกิจนิธิกุล 
ผู้อํานวยการอาวุโส สํานักกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 
ดํารงตําแหน่ง ผู้สังเกตการณ์ 

 
3. รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 

 

รายช่ือผู้จัดการกองทุน
ลําดบั รายช่ือ ประวัติการศึกษา ประสบการณก์ารทํางาน หน้าที่ความรับผดิชอบ

1 คุณพีรพงศ์ กิจจาการ - MS in Economics 
University of 
Southampton 
- ศิลปศาสตรบ์ัณฑิต 
(เศรษฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

1. ผู้อํานวยการอาวุโส, ฝา่ยลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 
2. ผู้อํานวยการ, ฝา่ยลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 
3. รองผู้อาํนวยการ, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรงุไทย 
4. ผู้ช่วยผู้อํานวยการ, ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.กรุงไทย 
5. ผู้จัดการ , ฝา่ยลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.กรงุไทย 
6. เจ้าหน้าท่ีอาวุโส, ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.กรงุไทย 
7. เจ้าหน้าท่ีอาวุโส, ฝ่ายวจิัย, บลจ.กรงุไทย 
8. ผู้ช่วยผู้จดัการ, ฝา่ยวิจัย, Merchant Partners Securities 
9. เจ้าหน้าท่ีอาวุโส, ฝ่ายลงทุน, Thailand Privilege Card 
10. เจ้าหน้าท่ี, Office of Venture Capital Fund 
 Management Office of SMEs Promotion 
11. นักวิเคราะห์, ฝา่ยนโยบายและกลยุทธ์, SME Development 

Bank of Thailand 
12. นักวิจัย, สถาบันวจิัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 

ผู้จัดการกองทุนหลัก 
ฝ่ายลงทุนทางเลือก 

2 คุณเขมรัฐ ทรงอยู่ -เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑติ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
Master of Arts 
(Economics) 
-เศรษฐศาสตร์ศาสตร์บณัฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1. ผู้ช่วยผู้อํานวยการ, ฝ่ายลงทุนทางเลอืก, บลจ.กรงุไทย 
2. ผู้จัดการ, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 
3. เจ้าหน้าท่ีอาวุโส, ฝ่ายลงทุนทางเลือก , บลจ.กรงุไทย 
4. นักวิเคราะห์, ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ, ธนาคารไทยพาณิชย์ 

(Macroeconomic Analyst – SCB EIC) 
นักวิเคราะห์ CEIC DATA (Data Analyst – CEIC DATA) 

ผู้จัดการกองทุนหลัก 
ฝ่ายลงทุนทางเลือก 
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Bachelor of Arts 
(Economics) 

3 คุณยืนยง เทพจํานงค์ - บริหารธุรกจิมหาบัณฑติ, 
University of Houston, 
U.S.A. 
-รัฐศาสตร์บัณฑติ
,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

1. ผู้อํานวยการอาวุโส ฝา่ยลงทุนตราสารทุน 
2. ผู้อํานวยการ ฝา่ยลงทุน - งานลงทุนในตราสารทุน 
3. ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
4. ผู้จัดการกองทุน - ตราสารทุน 
5. ผู้จัดการกองทุน - ตราสารทุน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

เจ้าหน้าท่ีสว่นพัฒนาตราสารหน้ี บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

ผู้จัดการกองทุนรองท่ี1
ฝ่ายลงทุนตราสารทุน 

4 คุณกุลณัฐฐา  
อภิปริกิตติ์ชัย 

- Master of Science 
Program in Finance 
(International Program), 
Thammasat University 
- Bachelor of Art in 
Economics 
(International Program), 
Thammasat University 

1. Krung Thai Asset Management Public Company 
    Limited:  June 2013 – Current 
    Position : Fund Manager / Investment Department 
2. Kiatnakin Fund Management Company Limited: 
    June 2011 – May 2013 
    Position: Fund Manager / Investment Department 
3. Krung Thai Asset Management Public Company  
    Limited: February 2010 – June 2011 
    Position: Fund Manager / Investment Department 
    September 2008 – January 2010 
    Position: Assistant Fund Manager / Investment        
    Department 
4. MFC Asset Management Public Company    
    Limited:  September 2004 – August 2006 
    Position: Investment Analyst / Investment 
6. Research and Strategic Department

ผู้จัดการกองทุนรองท่ี 1
ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี

5 คุณสมชัย อมรธรรม - Ph.D. (Economics) 
University of Hawaii at 
Manoa 
 - M.A. (Economics) 
California State 
University, Hayward 
- เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 
(เศรษฐมิติ)  จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

1. ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการ, ฝา่ยกลยุทธ์การลงทุนและลกูค้า
สัมพันธ์, บลจ. กรงุไทย 

2. ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการ, ฝา่ยวิจัย, บลจ. กรุงไทย 
3. ผู้อํานวยการอาวุโส, ฝา่ยวิจัย, บลจ. กรุงไทย 
4. ผู้อํานวยการ, ฝา่ยวิจัย, บลจ. กรุงไทย 
5. Research Specialist, University of Hawaii Economic 

Research Organization (UHERO), U.S. 
6. Research Assistant, University of Hawaii Economic 

Research Organization (UHERO), U.S. 
7. Instructor, University of Hawaii at Manoa, U.S. 
นักวิจัย, สถาบันวจิัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (TDRI) 

ผู้จัดการกองทุนรองท่ี 1
ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
และลูกค้าสัมพันธ ์

6 คุณวรรกมล ลีวาณิชย์  - เศรษฐศาสตร์บณัฑิต  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

1.ผู้จดัการ, ฝา่ยลงทุนตราสารทางเลือก, บลจ.กรุงไทย  
2.ผู้จดัการ, ฝา่ยจดัการลงทุนตา่งประเทศ, บลจ.กสกิรไทย  
3.ผู้จดัการ, ฝา่ยลงทุนตราสารทางเลือก, บลจ.กรุงไทย  
4.เจา้หน้าท่ีอาวุโส , ฝ่ายลงทุนตราสารทางเลือกบลจ.กรุงไทย  
5.เจา้หน้าท่ีอาวุโส , ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ, บลจ.ฟินันซ่า 

ผู้จัดการกองทุนรองท่ี 1
ฝ่ายลงทุนทางเลือก
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4. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 0 2111 1111 
 ธนาคารซิต้ีแบงก์ 0 2232 2484 
 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 0 2638 8000, 0 2626 7000 
 ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จํากัด (มหาชน) 0 2697 5454 
 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) 0 2633 6000 
 ธนาคาร แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)   0 2359 0000 
 ธนาคารออมสิน 0 2299 8000 
 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)  0 2274 9400, 0 2276 1025 
 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 0 2648 3333 
 บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด 0 2223 2288 
 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 0 2305 9000 
 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน) 0 2658 8888 

8. เจ้าหน้าท่ี , ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ, บลจ.ฟินันซ่า 
7 คุณศรชัย  

เตรียมวรกุล 
- เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
- บริหารธุรกจิบัณฑิต (การ
บัญชี),  สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล 

1. ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝา่ยลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.กรุงไทย   
2. ผู้อํานวยการอาวุโส ฝา่ยลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.ภัทร  
3. ผู้อํานวยการอาวุโส ฝา่ยลงทุนและบริหารสภาพคล่อง, ธนาคาร

ทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
 4. ผู้อาํนวยการอาวุโส ฝา่ยกลยุทธก์ารลงทุนและนักลงทุน

สัมพันธ์, บลจ.กรงุไทย  
5. ผู้อํานวยการอาวุโส ฝา่ยลงทุนลงตราสารหน้ี, บลจ.กรงุไทย  
6. ผู้จัดการ ฝา่ยวิจัย, บลจ.กรุงไทย  
7. ผู้ช่วยผู้จดัการ ฝา่ยวิเคราะห์หลักทรพัย์, บล.ซิกโก้ จํากัด 

(มหาชน)  
8. ผู้วิจัย ฝ่ายเศรษฐกิจรายภาค, สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศ

ไทย (TDRI)  
9.เจา้หน้าท่ีการตลาด ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ บล.เคจีไอ 

ผู้จัดการกองทุนรองท่ี2
ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี

8 คุณแสงจันทร์ ล ี - บริหารธุรกจิมหาบัณฑติ, 
สถาบันบัณฑิตบรหิารธุรกจิ   
 ศศินทร์ 
- บริหารธุรกจิบัณฑิต,การเงิน
การธนาคาร (เกียรตินิยม
อันดับ 2) 
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

1. ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝา่ยลงทุนตราสารทุน,บลจ.กรงุไทย 
2. ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการ บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
3. ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารการลงทุนตราสารทุน  

บลจ.กรุงไทย 
4. ผู้จัดการกองทุนอาวุโส- งานลงทุนตราสารทุน  

บลจ.กรุงไทย 
5. ผู้จัดการกองทุน บลจ. มหานคร จาํกดั  
6. ผู้จัดการกองทุนสว่นบุคคล บล. เอกธํารง 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห ์สถาบันวิจัยภัทร บงล.ภัทรธนกิจ 

ผู้จัดการกองทุนรองท่ี 2
ฝ่ายลงทุนตราสารทุน 
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 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน) 0 2648 1111 
 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  0 2363 6736 
 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด   0-2680-5000 และ 0-2034-4700 
 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด  0 2680 1111 
 บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด  02 508 1567 
 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด 0 2672 5999 
 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด(มหาชน) 0 2287 6950 
 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด 0 2949 1999 
 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) 0 2658 5800 
 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด 0 2863 8333 
 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) 0 2659 7000 
 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  0 2696 0000 
 บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 0 2231 8600 
 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 0 2841 9000 
 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส(ประเทศไทย) จํากัด 0 2857 7000 
 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จํากัด 0 2343 9555 
 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด 0 2633 6000 
 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) 0 2217 8888 
 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด(มหาชน) 0 2231 3777 
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 0 2831 8300 
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 0 2635 1700 
 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 0 2222 5900 
 บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากัด    094 5696 667 
 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด 0 2009 8000 
 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  0 2088 9999 
 บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด 0 2108 8666 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จํากัด 0 6220 6677 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด  0 2680 5000 
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จํากัด 0 2266 6697-8 
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด  0 2861 4820 ต่อ 544,545,546 
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด  0 2107 1664 
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จํากัด 0 2026 5100 
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คําถามและคําตอบเก่ียวกับชอ่งทางที่ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมน้ี 

ข้อกําหนดอื่นๆ  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งต้ังผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมหรือยกเลิกการแต่งต้ังผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ 
 
5. รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  

เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์  ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
 

6. รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 
 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  

เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศัพท์ : 0-2544-3935 โทรสาร : 0-2937-7783-4 
นอกจากหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ด้วย 
 

7.รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุน 
 นายพิชัย ดัชณาภิรมย์, นายพจน์ อัศวสันติชัย, นางสาว วันนิสา งามบัวทอง , นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสด์ิ และนางสาว สุลลิต อาดสว่าง 
บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด 
267/1 ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2587-8080 โทรสาร 0-2586-0301 ในฐานะผู้สอบบัญชี 

 
************************** 

 
 
Q : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับกองทุนนี้ได้ผ่านช่องทางใด? 
 - Website : www.ktam.co.th  

- Call Center ของบริษัท : 0-2686-6100 กด 9  
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์  ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
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1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที่เห็นสมควรในกรณีท่ีส่วน
ราชการต่างๆ เชน่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ
หน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายได้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไขเพ่ิม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั่งการ ผ่อนผันในเรื่องต่างๆ ท่ี
เกี่ยวเนื่องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจัดต้ังจัดการ และ/หรือวิธีการบริหาร
จัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ท้ังนี้ โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อาทิเช่น เรื่องท่ีเกี่ยวกับการเพิ่ม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งต้ัง
ผู้จัดการกองทุนร่วม การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน การเพ่ิมหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และการ
ชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน การกําหนดเหตุเพ่ิมเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือ
การหยุดรับคําสั่งซ้ือหรอืคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ท้ังนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผ่อนผัน สั่งการ ให้สามารถกระทําได้ 
 
2) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการ
จัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยคร้ังเกินความจําเป็นเพ่ือให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคล
ดังกล่าว (churning) 
 
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วยความเป็นธรรม
และคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย 
 
บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพ่ือประโยชน์ของบริษัทได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามท่ีโดยกฎและโดยวิชาชีพเป็นเรื่องท่ีไม่พึง
กระทํา เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ท่ีผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบัติท่ีบริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซ่ึงผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางน้ีได้ท่ี www.ktam.co.th " 

 
***************************************** 

 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี ้ เพื ่อการเลี ้ยงชีพ เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุน
ต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ มูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี ้ เพื่อการเลี้ยงชีพ สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลาตามผลการ
ดําเนินงานของกองทุน Global Property Equities Fund (กองทุนหลัก) หรือทรัพย์สินที่ลงทุนหรืออัตราแลกเปลี่ยน และสภาวะตลาด ณ 
ขณะนั้น และเนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนแนวทางการบริหารความเสี่ยงจะดําเนินการโดยผู้จัดการกองทุนของกองทุน Global 
Property Equities Fund เป็นส่วนใหญ่ โดยบริษัทจัดการมีการบริหารความเสี่ยงของกองทุนในบางเรื่อง เช่น ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง เป็นต้น 
ซ่ึงปัจจัยความเสี่ยงท่ีสําคัญในการลงทุนของกองทุนสามารถสรุปได้ ดังนี้  

ปัจจัยความเสีย่งในการลงทุนของกองทุน 
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ลักษณะความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกองทุน โดยเรียงลําดับตามโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและนัยสําคัญของผลกระทบ
จากมากไปหาน้อย ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
1) ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ / ทรัพย์สินในตลาดต่างประเทศที่อาจปรับตัว
ข้ึนลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจั ยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด เช่น การเมืองของแต่ละประเทศ เศรษฐกิจ สถานการณ์ของตลาด
เงินตลาดทุน ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุนหลักลงทุนไว้ และส่งผลให้
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ในส่วนของการลงทุนในประเทศ ก่อนการลงทุน บลจ.กรุงไทย จะมีการวิเคราะห์ภาวะตลาด ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร โดยผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการลงทุนของบริษัทอีกชั้นหนึ่งซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวลงรวมถึงจะติดตามภาวะการลงทุนรวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์อย่างสม่ําเสมอ 
 
2) ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์เฉพาะกลุ่มธุรกิจ (Specific sectors) คือความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์
เฉพาะบางกลุ่มธุรกิจ ซึ่งอาจจะมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนที่กระจายการลงทุนในกลุ่มธุรกิจจํานวนมากกว่า และอาจได้รับผลกระทบท่ี
เกิดจากวงจรการเปลี่ยนแปลง (cyclical changes) อย่างรวดเร็วของพฤติกรรมผู้ลงทุน การลงทุนในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จึงอาจได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นพิเศษ เช่น 

- ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบจากการปรับตัวข้ึนลงของภาวะเศรษฐกิจ
โดยตรง ราคาอสังหาริมทรัพย์ จํานวนคนเช่าและราคาค่าเชา่ อาจปรับตัวลดลงมาก ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว 

- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการกําหนดเขต (Zoning law) การเปลี่ยนแปลงกฎหมายการกําหนดเขต อาจส่งผล
กระทบท้ังด้านบวกและลบต่อราคาอสังหาริมทรัพย์ 

- ความเสี่ยงอื่นๆ ท่ีกระทบกับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ เช่น ความเสี่ยงจาก ภัยทางธรรมชาติ การเพ่ิมข้ึนของภาษีทรัพย์สิน ค่าเสื่อม
ราคาของอาคารเม่ือเวลาผ่านไป และการเพิ่มข้ึนของอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนที่นําเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global Property 
Equities Fund ซึ่งกองทุนดังกล่าวจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งได้ทําการวิเคราะห์ และคัดเลือกและประเมินคุณภาพของผู้ออกหลักทรัพย์ 
รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงโดยให้ความสําคัญกับกระบวนการการลงทุน ผลการดําเนินงาน และทีมการลงทุน เพื่อช่วยลดความเสี่ยง
ดังกล่าว  
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3) ความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการลงทุนของกองทุนท่ีอาจประสบกับ
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในรูปเงินบาท หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง 
ลักษณะความเสี่ยง 
เนื่องจากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด จึงอาจมีความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน แม้ว่าผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน 
แต่ผู้ลงทุนจะต้องตระหนักว่ากองทุนยังคงมีความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ ทั้งนี้ การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนผู้ลงทุนจะสูญเสียโอกาสไดร้ับ
ผลตอบแทนสูงข้ึน หากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงกว่าวันทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน   
 

4) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่
สามารถชําระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กําหนด เช่น บริษัทดังกล่าวอาจประสบปัญหาทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 กองทุน Global Property Equities Fund เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งได้ทําการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของผู้ออกหลักทรัพย์ท่ี
มีคุณภาพเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว พร้อมท้ังเน้นการรักษาไว้ซ่ึงมูลค่าของเงินลงทุน และบริหารภายใต้กรอบการลงทุนท่ีเข้มงวด และ 
 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพอาจจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตาม
กฎหมายไทย ที่มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณีตํ่ากว่า 1 ปี โดยเป็นการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สํารองเงินไว้สําหรับดําเนินงานของกองทุน รอการลงทุนในต่างประเทศ หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และ/หรืออาจจะลงทุนในเงินฝาก
ในสถาบันการเงินต่างประเทศ ซึ่งจะมีการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการลงทุนของ
บริษัทอีกชั้นหนึ่ง ซ่ึงจะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวลง 
 

5) ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counter Party Risk) คือ ความเสี่ยงที่อาจ
เกิดข้ึนจากคู่สัญญาในการทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินด้อยลงจนไม่อาจดําเนินการให้เป็นไปตามสัญญาได้ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ในการพิจารณาทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ฐานะการเงินของคู่สัญญา และจะติดตาม
ความเสี่ยงในฐานะการเงินและของคู่สัญญาอย่างต่อเนื่อง 
 

6) ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น 
การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง หรือสาเหตุอื่นๆ จนทําให้ไม่สามารถชําระหนี้ได้ตรงตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีเสนอขายท้ังในและต่างประเทศ ผู้จัดการกองทุนจะทําการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ท่ีอาจมีผลกระทบ
ต่อความสามารถในการชําระหนี้ของประเทศของผู้ออกตราสารอย่างรอบคอบก่อนการลงทุน 
 
7) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการที่หลักทรัพย์ท่ีกองทุนไปลงทุนไว้ขาด
สภาพคล่องในการซ้ือขาย  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนที่นําเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global Property 
Equities Fund ซ่ึงเป็นกองทุนท่ีเปิดเสนอขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทุกวันทําการ จึงทําให้มีความเสี่ยงในด้านสภาพคล่องของกองทุนต่ํา 
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8) ความเสี่ยงจากข้อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) และแนวทางบริหารความเสี่ยง 
เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนซึ่งอาจ
แตกต่างจากที่บังคับใช้ในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการหรือ
ขั้นตอนในการทําธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนการลงทุน แต่ในภาวะการณ์ลงทุนจริง กองทุนอาจ
เผชิญกับเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบต่อการลงทุน อาทิเช่น 
การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฏระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ควบคุมกฎระเบียบของแต่ละ
ประเทศ ซึ่งกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาระทางภาษี ทําให้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ หรืออาจมีการจํากัดการโอนเงินออกนอก
ประเทศ หรือจํากัดหรือห้ามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทําให้ไม่สามารถนําเงินลงทุนกลับเข้าประเทศหรือแปลงกลับเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น ใน
กรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อมูลค่าเงินลงทุน รวมถึงกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุน 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจัดการฯ มีกระบวนการศึกษาและเตรียมการ รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยง กฎระเบียบ และขั้นตอนการลงทุนก่อนการลงทุน และ
ระหว่างระยะเวลาที่ลงทุน บริษัทจัดการฯ กําหนดให้มีฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม วิเคราะห์ และทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อลดความ
เสี่ยงดังกล่าว ในกรณีที่มีผลกระทบเกิดขึ้นจริงจนทําให้ไม่สามารถนําเงินลงทุนกลับประเทศได้ บริษัทจัดการฯ จะพิจารณาดําเนินการหรือ
แต่งตั้งตัวแทนเพื่อการรักษาสิทธิ ตลอดจนการดําเนินการตามอํานาจทางกฎหมายเพื่อให้ได้รับเงินลงทุนคืนในโอกาสแรกที่กระทําได้ แต่ใน
การดําเนินการดังกล่าวอาจเกิดค่าใช้จ่ายกับกองทุน ซ่ึงบริษัทจัดการฯ จะคํานึงถึงความคุ้มค่า ผลประโยชน์และผลเสียท่ีจะเกิดกับกองทุนและ
ผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ 
 
9) ความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น กรณีที่การลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ไม่เหมาะสม บริษัทจัดการอาจพิจารณา
ย้ายการลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในกองทุนต่างประเทศอื่นๆ โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องพิจารณาวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆอย่างระมัดระวัง 
ตลอดจนจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการลงทุนของบริษัทจัดการอีกชั้นหนึ่ง 
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจาก
กองทุนรวม (1)    

อัตราตามโครงการ  
อัตราเรียกเก็บจริง   

(1 พ.ย.61-31 ต.ค.62)
อัตราเรียกเก็บจริง    

(1 พ.ย.62-31 ต.ค.63) 
อัตราเรียกเก็บจริง   

(1 พ.ย.63-31 ต.ค.64)
(% NAV)

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายรวมทั้งหมดท่ี
ประมาณการได ้(2)  

ไม่เกิน 5.35 1.61 1.600 1.57 

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (3) ไม่เกิน 1.8725 1.28 1.284 1.28 

 ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (3) 
(ยังไม่รวมค่าใช้จา่ยในการรับฝากทรพัย์สินใน
ตปท.ท่ีคิดไม่เกินรอ้ยละ 0.0535) 

ไม่เกิน 0.0749 0.03 0.031 
 

0.03 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (3) ไม่เกิน 0.214 0.21 0.214 0.21 

  ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ตามท่ีจา่ยจริง แตไ่ม่เกิน 2.675 
- ค่าใช้จา่ยในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

 
ตามท่ีจา่ยจริง 

แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท

 
- 

- - 

 ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามท่ีจา่ยจริง  
แต่ไม่เกิน 1.07

0.03 0.013 - 

- ค่าสอบบัญชี ตามท่ีจา่ยจริง 0.05 0.034 0.03 
- ค่าสิ่งพมิพ ์ ตามท่ีจา่ยจริง - 0.011 - 
- ค่าใช้จา่ยอื่นๆ(4) ตามท่ีจา่ยจริง 0.01 0.013 0.02 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีประมาณการไม่ได้  
- - - - -

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด ไม่เกิน 5.35 1.61 1.600 1.57
ค่าใช้จา่ยในการซ้ือขายหลกัทรัพย์ ตามท่ีจา่ยจริง - - - 
หมายเหตุ : เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน 
(1) ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย์ 
(2) ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ท้ังนี้ ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามท่ีจ่ายจริง 
(3) มูลค่าทรัพย์สินทีใช้ในการคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง ของมูลค่า
ทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันท่ีคํานวณ 
(4) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้
สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

อัตราตามโครงการ 
อัตราเรียกเก็บจริง 

(1 พ.ย.61-31 ต.ค.62)
อัตราเรียกเก็บจริง 

(1 พ.ย.62-31 ต.ค.63) 
อัตราเรียกเก็บจริง 

(1 พ.ย.63-31 ต.ค.64)
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน(1) ไม่เกินร้อยละ 3.21 ยังไม่เรียกเกบ็ 
ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 1.07 ยังไม่เรียกเกบ็ 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า(2) ไม่เกินร้อยละ 3.21 ยังไม่เรียกเกบ็ 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (2) 
- สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การ
บริหารของบริษัท  

- สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอ่ืน  
 
   

 
 

 
ไม่เกินร้อยละ 1.07 

 
เรียกเก็บด้วยวิธีการใดวิธกีาร
หน่ึง ดังต่อไปน้ี 
- ในอ ัตราไม ่ เก ินร ้อยละ 
1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ของวันทําการก่อนหน้าวันทํา
การซื ้อขายหน่วยลงทุน ขั้น
ตํ่า 200 บาท หรือ 
- 200 บาทต่อรายการ

 
ยังไม่เรียกเกบ็ 

 
 

 
200 บาทต่อรายการ 

 
 

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลา
ถือครองท่ีกาํหนดในโครงการ  (exit fee) (3) 

เรียกเก็บค่าปรับดว้ยวิธีการ
ใดวธิีการหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
-  ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 
ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวัน
ทําการก่อนหน้าวนัทําการซ้ือ
ขายหน่วยลงทุน ขั้นตํ่า 200 
บาท หรือ 
-  200 บาทต่อรายการ

ยังไม่เรียกเกบ็ 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ไม่ม ี
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซ้ือและขายคืน
หน่วยลงทุน 

ตามอตัราท่ีสถาบนัการเงินกําหนด 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธใินหน่วย
ลงทุน  

ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด 
 

ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ท่ีผูถ้ือหน่วยลงทุนขอให้บริษัท
จัดการ หรือนายทะเบียน ดําเนินการให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณี
ปกต ิ

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกลา่วรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว 
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
รายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) 
(2) ปัจจุบันบริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ กับกองทุนเปิดกรุงไทย
ตลาดเงินเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF4) เท่านั้น 
(3) บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 



 

 

P a g e  41 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด ์พร็อพเพอรต์ี้ เพื่อการเลีย้งชีพ 
KTAM World Property RMF 

KT-PROPERTY RMF 

 รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 
 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
 มูลค่า ณ วันท่ี 29 ตุลาคม 2564 
รายละเอียดการลงทุน KT-PROPERTY RMF     มูลค่าตามราคาตลาด  %NAV 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   253,201,340.82 99.92 
 หน่วยลงทุนกองทุน Global Property Equities Fund              253,201,340.82 99.92 
 สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า(กําไร/ขาดทุนจากสัญญา)   -6,784,327.37 -2.68 
 สัญญาท่ีอ้างองิกับอัตราแลกเปลี่ยน เพ่ือป้องกันความเส่ียง (Hedging)  
 สัญญาสวอป/ สัญญาฟอร์เวิร์ด มี 4 คู่สัญญา 
   - ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-         -191,410.78 -0.08 
   - ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+         -867,567.21 -0.34 
   - ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-         -599,643.43 -0.24 
   - ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (SCB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+         -5,125,705.95 -2.02 
 อื่นๆ   6,994,861.34 2.76  
 ประเภทรายการค้างรับอ่ืนๆ              7,648,103.14 3.01  
 ประเภทรายการค้างจา่ยหรือหนี้สินอ่ืนๆ              -653,241.80 -0.25 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 253,411,874.79 100.00 

 
รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
มูลค่า ณ วันท่ี 29 ตุลาคม 2564 

กลุ่มของตราสาร       มูลค่าตามราคาตลาด      %NAV 
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 0.00 0.00 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์  0.00 0.00 
     หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ค) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดับ investment grade  0.00 0.00 
     เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ง) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับท่ีต่ํากว่า  0.00 0.00 
   investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ท่ีบริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% NAV 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

P a g e  42 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด ์พร็อพเพอรต์ี้ เพื่อการเลีย้งชีพ 
KTAM World Property RMF 

KT-PROPERTY RMF 

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

มูลค่า ณ วันท่ี 29 ตุลาคม 2564 
 ประเภท ผู้ออก                                   มูลค่าตาม 
                                                                                                                                         ราคาตลาด 
หน่วยลงทุนกองทุน Global Property 
Equities Fund  

HENDERSON FUND MANAGEMENT 
(LUXEMBOURG) S.A.

253,201,340.82

 
บริษัทนายหน้าท่ีได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
ระหว่างวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2564 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนท่ีลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว 
ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ 

 
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
ระหว่างวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2564 

PTR = N/A 
 

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ  

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2564 
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถอืหน่วยลงทุนของบุคคล 

ได้ท่ี website ของ บลจ.ท่ี http://www.ktam.co.th 
 

ผลขาดทุนสูงสุดท่ีเกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม (maximum drawdown) ย้อนหลัง  
ในช่วงเวลา 5 ปี ของกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

คือ -39.59% 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

P a g e  43 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด ์พร็อพเพอรต์ี้ เพื่อการเลีย้งชีพ 
KTAM World Property RMF 

KT-PROPERTY RMF 

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

กองทุน 
วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง

นโยบายการลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน (สิ้นสุด ณ 29 ตุลาคม 2564) 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

YTD 
ย้อนหลัง
3 เดือน 

ย้อนหลัง
6 เดือน 

ย้อนหลัง
1 ป ี

ย้อนหลัง 
3 ป ี

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ย้อนหลัง
10 ป ี

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียน
กองทุน 

KT-PROPERTY RMF 29 พฤศจิกายน 2555 18.5523 22.76% -0.38% 10.02% 37.21% 13.28% 9.43% N/A 7.17% 
Benchmark - - 34.18% 2.21% 14.80% 51.09% 9.47% 5.82% N/A 7.78%
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

- - 12.73% 13.59% 12.52% 14.30% 20.24% 16.55% N/A 14.65% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - 11.69% 11.56% 12.25% 13.02% 22.10% 18.08% N/A 15.62% 

Benchmark = คํานวณจาก FTSE EPRA/ NAREIT Developed Total Return Index (Net) in USD ที่แปลงกลับมาเป็นสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน 
เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 

 

การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
 เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
KT-PROPERTY RMF N/A 3.76% -0.61% 11.47% 2.95% 0.56% 9.57% -5.36% 25.33% -2.30%
Benchmark N/A 4.26% 10.84% 17.47% 8.28% 2.49% 0.62% -6.56% 12.94% -9.09%
ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน 

N/A 3.69% 12.57% 8.09% 13.18% 13.92% 7.96% 10.49% 8.52% 31.28%

ความผันผวนของตัวชี้วัด N/A 5.87% 12.13% 8.12% 12.82% 13.73% 7.46% 11.21% 9.69% 34.97%
* ผลการดําเนินงานปี 2555 เป็น % ตามช่วงเวลา 
Benchmark = คํานวณจาก FTSE EPRA/ NAREIT Developed Total Return Index (Net) in USD ที ่แปลงกล ับมาเป ็นสก ุลเง ินบาท ณ ว ันค ํานวณ
ผลตอบแทน เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อป ี
 

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
 

 
 



 

 

P a g e  44 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด ์พร็อพเพอรต์ี้ เพื่อการเลีย้งชีพ 
KTAM World Property RMF 

KT-PROPERTY RMF 

 
อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)  
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน 
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 
ไม่จํากัดอัตราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade  
แต่ต่ํากว่า 2 อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS  ไม่จํากัดอัตราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผู้รับฝากหรือผู้ออก 
ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade  
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ท้ังนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็น
ประกัน  

ไม่เกิน 20% 
(หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการลงทุนในต่างประเทศ
หรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดย

เลือกใช้ credit rating แบบ national scale) 

5 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
5.1 เป็นตราสารหนี้ ท่ีผู้ออกจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย 
  
5.2 เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 
filing 
5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวันชําระหนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
397 วันนับแต่วันท่ีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย  
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
แห่งประเทศไทย  
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
1. 10%หรือ 
2. นํ้าหนักของตราสารท่ีลงทุน 

ใน benchmark + 5%  
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์ 
  
5.3 เสนอขายในประเทศไทย  
  
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
  
5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี้มากกว่า 397 วันนับแต่
วันท่ีลงทุน ต้องข้ึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

6 ทรัพย์สินดังนี้  
6.1 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
6.1.1 เป็นตราสารหนี้ ท่ีผู้ออกจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย)  
6.1.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade 
6.1.3 เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
 6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย หรือในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมี รายละเอียดตาม
แบบ filing 
6.1.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวันชําระหนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 
ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคล 
ตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 
6.1.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวันชําระหนี้มากกว่า 397 วันนับแต่
วันท่ีลงทุน ต้องข้ึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
 
6.2 ธุรกรรมดังนี้ ท่ีคู่สัญญามี credit rating** อยู่ในระดับ investment 
grade 
6.2.1 reverse repo 
6.2.2 OTC derivatives 
  

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
1. 10% หรือ 
2. นํ้าหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุน

ใน benchmark + 5%  
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
หมายเหตุ : 
*กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่
ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale 
**กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศท่ีคู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national 
scale 

7 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5% 
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม  
2. derivatives on organized exchange  
 
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)  
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน

หรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว  
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 25% หรือ 
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุน ใน benchmark + 10% 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม  
2. derivatives on organized exchange  
 
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)  
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน หรือ ต๋ัวสัญญาใช้เงินท่ีนิติ

บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน 
1.2 ธนาคารพาณิชย์  
1.3 บริษัทเงินทุน  
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สัญญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็น
กองทุนรวมท่ีมีอายุโครงการน้อยกว่า 1 ปี ให้เฉลี่ย
ตามรอบอายุกองทุน 
 
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนท่ีอายุกองทุนคงเหลือ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ท้ังนี้เฉพาะกองทุนท่ีมี
อายุโครงการ มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี  

2 ทรัพย์สินดังนี้ 
2.1 ต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัวสัญญาใช้เงิน ท่ีมีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุน
รวมได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่

รวมกันไม่เกิน 25%  
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
กฎหมายกําหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนรวมสามารถขายคืนผู้ออกตราสาร
ได้ 
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 
เดือน  
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ท่ีมีลักษณะ
ครบถ้วนดังนี ้
2.3.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี 
credit rating 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 
4 securities lending  ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซ่ึงได้แก่  

5.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามผู้
ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
5.2 ตราสารหนี้ ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือท่ีตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตรา
สารที่ต่ํากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated) 
(หมายความรวมถึง ในระบบ regulated market และไม่อยู่ในระบบ 
regulated market และ ท่ีมีข้อมูล public และ non-public) 

รวมกันไม่เกิน 15%  

6 หน่วย CIS ท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20% 
หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ product 
limit 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 
7 derivatives ดังนี้ 

7.1 การเข้าทําธุรกรรมderivatives ท่ีมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการลดความเสี่ยง 
(hedging)  

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงท่ีมีอยู่  

 
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)  
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหน่ึง ทุกกองทุนรวมรวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมี

จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ
บริษัทนั้น  

2  2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้
ออกตราสารรายน้ัน ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
ตราสารหนี้ ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐ
ต่างประเทศ) 

ล่าสุด ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่า
หนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงิน
ล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลท่ีมีการเผยแพร่
เป็นการท่ัวไป และในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามท่ีเปิดเผย
ไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียังไม่ครบ
กําหนดการจัดทํางบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร) ให้ใช้อัตราส่วนไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้น
เป็นรายคร้ัง เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลักษณะ
เป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ    
2.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี 
credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating 
ให้ บริษัทจัดการลงทุนเพ่ือกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการราย
เดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าว
เป็นรายคร้ัง เว้นแต่กรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลักษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
 
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดย บุคคลดังนี้  
1. ธนาคารพาณชิย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า
ด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บริษัทหลักทรัพย์ 
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับบคุคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ท้ังหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน 
CIS ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยนั้น  
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลักษณะครบถ้วน
ดังนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน  
(1) มีขนาดเล็ก  
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
(2) จัดต้ังข้ึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง   

ท้ังนี้ การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยการ
ลงทุนของกองทุน และ/หรือท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating 

ทริสเรทต้ิงใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวที่มีอายุต้ังแต่ 1 ปี 
ข้ึนไป จํานวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซ่ึงเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็นอันดับต่ําสุดซ่ึงแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้ 
AAA  อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่าที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 
A  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับตํ่า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่

อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์ที ่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ ่งแวดล้อมอื ่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชําระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

BB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ตํ่า
กว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆซ่ึงอาจส่งผลให้ความสามารถในการชําระหนี้อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่เพียงพอ 

B  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์
ต่ําและอาจจะหมดความสามารถหรือความต้ังใจในการชําระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

C องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืน
เงินต้นตามกําหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมี
ความสามารถในการชําระหนี้ได้ 

D  องค์กรหรือตราสารหนี้อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิต
ภายในระดับเดียวกัน 
สําหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรทติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชําระหนี้ (Default 

Probability) เป็นสําคัญโดยมิได้คํานึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชําระหนี้ (Recovery After 
Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุตํ่ากว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจําแนกเป็น 5 
ระดับ ดังนี้ 
T1  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องท่ีดีมาก และนักลงทุนจะได้รับ

ความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนี้ท่ีดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมี
เครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชําระหนี้ท่ีสูงย่ิงข้ึน 
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T2  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นใน
ระดับท่ีน่าพอใจ 

T3  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได้ 
T4  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 
 อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทต้ิงเป็นอันดับเครดิตตราสารหน้ีในสกุลเงินบาท ซ่ึงสะท้อนความสามารถในการชําระหนี้
ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากนี้ทริสเรทต้ิงยังใช้เครื่องหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพื่อระบุว่าตราสารหนี้ที่มีเครื่องหมาย
ดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น 
 ทริสเรทติ้งยังกําหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิต
ของผู ้ออกตราสารหนี ้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที ่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
อุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ ส่วนแนวโน้ม
อันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารนั้นๆ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพันใน
การชําระหนี้ของตราสารนั้นๆ ท้ังนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน 
Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง 
Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง 
Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับข้ึน ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง 
 

ทริสเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรทติ้งประกาศผล
ต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สําคัญซึ่งทริสเรทติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินขององค์กร
ที่ทริสเรทติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือนให้
นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้งเหตุใน
การออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยงดการระบุ 
“แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)  
เครดิตพินิจ เป็นการบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซ่ึงมี3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) Negative 
(ลบ) และ (3) Developing (ยังไม่ชัดเจน) 
 
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating 
คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สําหรับประเทศไทย 
AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซ่ึงกําหนดโดย Fitch โดยอันดับความ

น่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสาร
อ่ืนในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล 
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AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถือ
ของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของ
ประเทศไทยเพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไปได้
มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหน้ีได้ตรงตาม
กําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหนี้อ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทท่ีสูงกว่า   

BB (tha)  แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชําระหนี้ตามเงื่อนไข
ของตราสารเหล่านี ้ภายในประเทศนั ้นๆมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ ่งและความสามารถในการชําระหนี ้คืนตาม
กําหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นตํ่าอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังจํากัดอยู่ในระดับหนึ่ง
เท่านั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนด
อย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับสภาวะท่ีเอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นตํ่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศ
ไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

  D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกาํหนดให้สําหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซ่ึงกําลังอยู่ในภาวะผิดนัดชําระหนี้ในปัจจุบัน        
 
คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออก

ตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความ
เสี่ยง “น้อยท่ีสุด” เม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอ่ืนในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้กับตราสารทาง
การเงินท่ีออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีท่ีมีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพ่ิมเติม
จากอันดับความน่าเชื่อถือท่ีกําหนด 

F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีท่ี
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าวจะ
มีความไม่แน่นอนมากข้ึนไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับท่ีสูงกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาท่ีไม่แน่นอน เม่ือเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี ้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที ่ไม่แน่นอนสูง เม่ือ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะท่ี
เอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น  

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ท่ีได้เกิดข้ึนแลว้หรือกําลังจะเกิดข้ึน 
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หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
      เครื่องบ่งชี้พิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพ่ือแยกความแตกต่างออกจากการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสําหรับประเทศ
หนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าว
สําหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับท่ีต่ํากว่า “CCC (tha)”   
      สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น 
นอกเหนือจาก “F1(tha)”  
      สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุน
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณ
ดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการ
ปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ตํ่าลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดย
ปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สําหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
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คําเตือนและข้อแนะนํา 
 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ มีความเสี่ยงจากการลงทุนเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม (Specific sectors) 

เนื่องจากกองทุน Global Property Equities Fund จะลงทุนในหุ้นของบริษัทหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (หรือเทียบเท่า) ที่จด
ทะเบียน หรือมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจากการเป็นเจ้าของบริหารจัดการ และ/หรือพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายกลุ่ม
อุตสาหกรรม และอาจได้รับผลกระทบที่เกิดจากวงจรการเปลี่ยนแปลง (cyclical changes) อย่างรวดเร็วของพฤติกรรมผู้ลงทุน การ
ลงทุนในกลุ่มธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ จึงอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนั้นๆ เป็นพิเศษ 

 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) ท่ีมีตัว
แปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสม
กับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ จึงอาจยังมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซึ่งอาจทําให้ผู้ลงทุนได้รับผลการขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเรื่มแรกได้ อีกทั้ง การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทํา
ธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 

 เนื่องจากกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี ้ เพื่อการเลี้ยงชีพ มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global Property 
Equities Fund ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัท หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (หรือเทียบเท่า) ที่จดทะเบียน หรือมีการซ้ือ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจากการเป็นเจ้าของบริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก 
กองทุนจึงมีความเสี่ยงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของประเทศท่ีกองทุนลงทุน  

 ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยของกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็น
ประกันได้ 

 ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีทีเคยได้รับภายในกําหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชําระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตาม
ประมวลรัษฏากร 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือภาษีได้ที่บริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

 ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุนและเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการ
ทราบข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ต้ี 
เพ่ือการเลี้ยงชีพ เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงท่ี
อาจเกิดข้ึนจากการลงทุนได้ 

 ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 
 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 ท่านสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่นการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected Person) ได้ท่ี

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http//:www.sec.or.th) 
 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือ

ทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานกําหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ท้ังนี้ผู้ท่ีสนใจจะลงทุน ท่ีต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจัดการใน
รายละเอียด สามารถขอดูข้อมูลได้ท่ีบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  



 

 

P a g e  54 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด ์พร็อพเพอรต์ี้ เพื่อการเลีย้งชีพ 
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KT-PROPERTY RMF 

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคม
บริษัทจัดการลงทุนกําหนดและจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกํากับและดูแล
การซ้ือขายหลักทรัพย์ของพนกังานได้ 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) จึงไม่มีภาระ
ผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ 

 ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการ
ดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการหรือเวปไซต์
ของบริษัทจัดการ (http//:www.ktam.co.th) 

 บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีบริษัทจัดการแต่งต้ัง ขอสงวนสิทธิท่ีจะขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน เพ่ิมเติม
จากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง ซึ ่งรวมถึงประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงหรือป้องกันการใช้บริการธุรกิจ
หลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ/หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงานได้รับรองถึงความถูกต้อง
ของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น 

 
ข้อมูลนี้รวบรวม ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมข้อมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  KTAM World Property RMF 

1.3. ชื อย่อ :  KTPROPERTY RMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) โดยมีมูลค่าขั นต่ําน้อยกว่าที ระบุไว้
ในโครงการในบางกรณีได้ เพื อรองรับการส่งเสริมการขาย การรองรับการลงทุนในรูปแบบการจัดสัดส่วนตามประเภททรัพย์สิน
และบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ โดยเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที แสวงหาโอกาสในการลงทุน
ที มากกว่าการลงทุนภายในประเทศ โดยจะนําเงินลงทุนที ได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global Property Equities Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

 กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
Sector ของกองทุน : PROP

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : FIF (ลงทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ)ิ 
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก
(Passive Management) ส่วนกองทุน Global Property Equities Fund มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด
(Active Management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนรวมนี คือ FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD ที แปลงกลับ
มาเป็นสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพที มีการรับโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี ยงชีพ

รายละเอียดเพิ มเติม :

เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องกับภาค
อสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global Property Equities Fund (กองทุนรวมหลัก) ซึ งเป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) และเป็นกองทุนที จัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก โดยเป็นไปตาม
เกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด
โดยลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือในสกุลเงินอื นใดหากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว ทั งนี กองทุน
จะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในส่วนที เหลือ
อาจจะลงทุนในตราสารแห่งหนี ในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที มีอายุของตราสารหรือสัญญา
หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ตํ่ากว่า 1 ปี โดยเป็นการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อสํารองเงินไว้สําหรับดําเนินงาน
ของกองทุน รอการลงทุนในต่างประเทศ หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และ/หรืออาจจะลงทุนในเงินฝากในสถาบันการ
เงินต่างประเทศ รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงินโดยมี
วัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที 
เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่า
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความ
เสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น นอกจากนี ในส่วนของการลงทุนในประเทศ
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร ดังต่อไปนี 
1. ตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 2. ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถ
ลงทุนได ้(noninvestment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได้
(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น  3. หุ้น/ ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียน / ไม่
ได้ถูกสั งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) 

ในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund หรือในกรณีที กองทุนนี มีการเปลี ยนแปลง
นโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ หรือในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund
ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กองทุน Global Property Equities Fund มีผลตอบแทนตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเท
ศอื นๆ ที มีนโยบายการบริหารจัดการใกล้เคียงกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศ
อื นอย่างเห็นได้ชัด และ/หรือ การลงทุนนั นเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ เมื อพบ
ว่าการบริหารจัดการของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็นไปตามที ระบุหรือสัญญาไว้กับผู้ลงทุน และ/หรือ เมื อกองทุนต่าง
ประเทศดังกล่าวกระทําความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกํากับดูแลในประเทศนั นๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือ เมื อเกิด
เหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็น
ภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจําเป็น เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือว่าได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้
ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน

ในกรณีที บริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการตามข้างต้น จนเป็นเหตุให้การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ทั งนี ในการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที 
การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณี
ที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน
รวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สิน และ
ช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือ
ในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วัน
ทําการในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทั งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการกองทุน หรือปฏิบัติผิดไป
จากรายละเอียดโครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับวงเงินที ได้รับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุน เพื อนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
ปรากฏว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที กองทุนรวมไปลงทุนมีการลดลงในลักษณะ ดังนี 
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

เงื อนไข ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังต่อไปนี 

รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่า
ทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง การ
ดําเนินการของ บลจ. ให้สํานักงานและผู้
ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าว
ต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม)

ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที 
มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการ
ให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตาม
ข้อ 1

ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3
ให้สํานักงานทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

สรุปสาระสําคัญของกองทุน Global Property Equities Fund

ชื อ Global Property Equities Fund

อายุโครงการ ไม่กําหนด

ขนาดของกองทุน 868.38 ล้านดอลลาร์ (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2555)

วันจัดตั ง 3 มกราคม 2548

ประเทศที จดทะเบียน ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)

นโยบายการลงทุน มีนโยบายที จะสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นของบริษัท หรือกอง
ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า) ที จดทะเบียน หรือมีการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจากการเป็นเจ้าของ
บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

กรอบการลงทุน

(Investment
Universe)

หุ้นของบริษัท หรือกองทุนทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า)ที จด
ทะเบียน หรือมีการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจาก
การเป็นเจ้าของ บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

Class & currency Class A / USD

ดัชนีอ้างอิง FTSE EPRA/NAREIT Developed NR Index

ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ

1.20% ต่อปี

Performance Fees 10% ของมูลค่า NAV ที มากกว่าดัชนีอ้างอิงในระหว่าง performance period*

ISIN Code LU0209137388 

Bloomberg Ticker HHGPEA2

Investment Manager Henderson Global Investors Limited

Management
Company Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A.

ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์
(Custodian) BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch

* การเรียกเก็บ Performance Fees จะเกิดขึ นได้ก็ต่อเมื อ
 มูลค่า NAV ณ ปัจจุบันจะต้องสูงกว่า NAV ณ จุดเริ มต้นของ performance period 
 อัตราการเพิ มของมูลค่า NAV ในช่วงระยะเวลาการวัดผล จะต้องสูงกว่าอัตราการเพิ มของดัชนีอ้างอิงในช่วงเวลาเดียวกัน

คําจํากัดความของ Performance Period 
 โดยทั วไปคือระหว่างวันที  1 กรกฎาคม ถึงวันที  30 มิถุนายน ทั งนี อาจขยายระยะเวลาได้หากไม่ม ีPerformance Fee ในวัน
ที  30 มิถุนายน
 วันที เริ มต้นของ Performance Period ได้แก่ครั งสุดท้ายที  Performance Fee ถูกจัดเก็บ (หรือวันที ที มีการเริ มจัดเก็บ
Performance Fee เป็นครั งแรก) 
 ณ วันสิ นสุดของ Performance Period แต่ละครั ง Performance Fee ที ได้มีการตั งจ่ายเอาไว้จะถูกจ่ายออกเพื อเป็น
Performance Fee 

ข้อจํากัดที สําคัญในการลงทุน
กองทุน Global Property Equities Fund จะลงทุนในหลักทรัพย์ที ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
และตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในระดับที ต่ํากว่าอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(noninvestment
grade) และตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) รวมกันได้ไม่เกิน 15% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

ทั งนี หากกองทุน Global Property Equities Fund มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นที ไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการ
จะแจ้งการแก้ไขหรือการเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบ
เหตุการณ์ดังกล่าว โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน :

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
ประเภทของตราสาร ได้แก่
1 ตราสารหนี 
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย เป็นไปตามประกาศ
ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่นเดียวกัน
กับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั วไป
ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้แก่
1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ เป็นไปตาม
ประกาศ ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่น
เดียวกันกับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศกําหนด ทั งนี กองทุนมีการ
กําหนดอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมดังนี 
1. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้non investment grade /
unrated ซึ งนํามารวมคํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศทั งหมด หมายถึง ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนและไม่เกินวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ ง
คํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.2.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตาม
รายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืนโดยกรอกใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการ จนถึงเวลา 15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

7.4.2.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.5 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่าน
บริการทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใด
ในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

7.4.2.6. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.2.7. เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2.8 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือ
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมด
นั นด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมี
การเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.2.9 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ
ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่า
รับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขาย

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืน
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่าง
เวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที กองทุนได้รับผลกระ
ทบจากการชําระหรือรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

วันทําการซื อขาย หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ งเป็นวันที ตาม
ปฏิทินที เป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศที กองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ดังนี 
(1) บริษัทจัดการอาจจะทําการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มหรือลด วันและเวลาในการรับคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนหากเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อการส่งคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศ หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินค่าซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
หรืออาจมีผลให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีที เห็นว่า
อาจก่อเกิดผลเสียหายใดๆ แก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเห็นว่ากองทุนอยู่ในภาวะที ไม่สามารถคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการจะคํานึง
ถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก
(2) ในกรณีที วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะ
เลื อนการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการซื อขายถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และ
บริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข)  มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
1.  เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
2.  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
3.  แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
4.  ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

เครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
           เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง ไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง(Liquidity Fee) ได้ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของ
ทรัพย์สินหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดใน
โครงการ และหรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือปรับเพิ มระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตามระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น

อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Liquidity Fee บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฎิบัต ิ: Full swing Pricing / Partial swing Pricing

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด
โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction
costs) ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข
ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื อง
มือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา swing factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ ม
ไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ
ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนิน
การใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Swing Pricing บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการได้ใช้นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing เพื อปกป้องผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจากผลกระทบจากการปรับลด
สัดส่วนที ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับอันเป็นผลมาจากกิจกรรมการซื อขายโดยนักลงทุนรายอื นในกองทุนโดยเฉพาะ โดย
นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing จะช่วยให้กรรมการมีอํานาจในการปรับราคา swing price กับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยลงทุน เพื อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซื อขาย และเพื อรักษามูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงของกองทุนโดยเฉพาะ
ทั งนี นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing นี ใช้กับกองทุนทั งหมดภายในหนังสือชี ชวน

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน (AntiDilution levies –
ADLs)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
(AntiDilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะ
อยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณา
ใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถ
ทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่อง
ของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการกําหนด  ADLs Threshold  โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
(1)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
(2)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี   ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องการการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ
ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัทกําหนดไ
รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อ
กําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุน
และสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที 
บริษัทจัดการกําหนด

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการอาจทําการปรับลดสัดส่วนตามที เห็นสมควร หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ถ้าหากเห็นว่าเป็นการกระทําไปเพื อประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

           การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัท
จัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 7 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาใช ้Notice period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทําการ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมี
มูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) โดยมีหลัก
การในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การ
ประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของตลาด หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวม
ลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช ้Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension
of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Notice period บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วลงทุนไม่เกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซื อ ขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการ
ไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ที กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold  ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate 

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ  gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ
วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น
ได ้

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการและหรือปรับเพิ มหรือลด gate period ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับ
เพิ มได้ไม่เกินกว่าที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่
สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้าง
อยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Redemption Gate บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
หากคําขอไถ่ถอนทั งหมด (รวมถึงสับเปลี ยน) ในวันซื อขายใดๆ เมื อรวมกับคําขอไถ่ถอนที ได้รับในวันซื อขายก่อนหน้าใน
สัปดาห์เดียวกัน เกินกว่า 10% ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนใดๆ ณ ต้นสัปดาห์นั น กรรมการมีสิทธิที จะเลื อนการ
ขอไถ่ถอนทั งหมดหรือบางส่วนได้ เพื อไม่ให้เกินระดับ 10%

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

 การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(Suspension of Dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ว่าจําเป็นต้องระงับการ
ซื อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(2) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(3) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม

อนึ ง การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่ราย
ย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื นนอกจากนี ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน. 11/2564 เรื อง
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับ
ผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิด
จากการขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที 
จ่ายจริง อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี
เพื อแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี 
สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนีย
มอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่า
ธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมอื นๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการจึงอาจเปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับ
ปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
จํานวนมาก เป็นต้น

รายละเอียดเพิ มเติม

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
(ฑ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ฒ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ณ) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ด) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุด
เช็ค เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535  ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงาน
ประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ในระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่มี
 ภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดย
จะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)” ไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in) 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.07 หรือ 200บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out) 
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับ
เปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
o ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท
หรือ
o 200 บาทต่อรายการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อ
ไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณายกเว้น ลดหย่อน หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย รับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) ให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนใน
แต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ น
เดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบล่วง
หน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติ
พิเศษ และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

เปิดเผย ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วง
หน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมติ เพื อ
แก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอ
แก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไข
โครงการในเรื องดังกล่าว

เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนจะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินในต่างประเทศรวมกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที กองทุนลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น การใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื อคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นเงินบาท ในกรณีที มิได้มีการทําสัญญาประกันความเสี ยง บริษัทจัดการจะใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ณ วันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป โดยอัตราแลกเปลี ยนดังกล่าวเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์
ตกลงร่วมกัน

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้
บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที 
บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม
(NAV Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน
4 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ทั งนี การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น
ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

4.ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้
ได้รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วย
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที 
มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5
% ของ
มูลค่า/ราคา
หน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความ
ไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าว
ต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูก
ต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์
และ≥ 0.5%
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้าเงื อนไข
ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของบริษัท
จัดการ เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานดังกล่าวภายในวัน
ทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน
ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการ
เฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวัน
ที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนิน
การของบริษัทจัดการเมื อพบว่า
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนด
ไว้ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลัง
และรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วย
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่
ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคา
ตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั ง
สําเนารายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ ให ้บลจ. ส่งสําเนาเอกสารที 
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการ
ที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของ
ผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับ
ซื อคืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บริษัท
จัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับ
ซื อคืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่

ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ
1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให ้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 31  เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
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20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

เป็นไปตามประกาศ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

เป็นไปตามประกาศ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

19/08/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0824/2555] หน้า 1 / 30



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  KTAM World Property RMF 

1.3. ชื อย่อ :  KTPROPERTY RMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) โดยมีมูลค่าขั นต่ําน้อยกว่าที ระบุไว้
ในโครงการในบางกรณีได้ เพื อรองรับการส่งเสริมการขาย การรองรับการลงทุนในรูปแบบการจัดสัดส่วนตามประเภททรัพย์สิน
และบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ โดยเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที แสวงหาโอกาสในการลงทุน
ที มากกว่าการลงทุนภายในประเทศ โดยจะนําเงินลงทุนที ได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global Property Equities Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

 กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
Sector ของกองทุน : PROP

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : FIF (ลงทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ)ิ 
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก
(Passive Management) ส่วนกองทุน Global Property Equities Fund มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด
(Active Management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนรวมนี คือ FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD ที แปลงกลับ
มาเป็นสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพที มีการรับโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี ยงชีพ

รายละเอียดเพิ มเติม :

เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องกับภาค
อสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global Property Equities Fund (กองทุนรวมหลัก) ซึ งเป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) และเป็นกองทุนที จัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก โดยเป็นไปตาม
เกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด
โดยลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือในสกุลเงินอื นใดหากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว ทั งนี กองทุน
จะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในส่วนที เหลือ
อาจจะลงทุนในตราสารแห่งหนี ในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที มีอายุของตราสารหรือสัญญา
หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ตํ่ากว่า 1 ปี โดยเป็นการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อสํารองเงินไว้สําหรับดําเนินงาน
ของกองทุน รอการลงทุนในต่างประเทศ หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และ/หรืออาจจะลงทุนในเงินฝากในสถาบันการ
เงินต่างประเทศ รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงินโดยมี
วัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที 
เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่า
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความ
เสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น นอกจากนี ในส่วนของการลงทุนในประเทศ
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร ดังต่อไปนี 
1. ตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 2. ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถ
ลงทุนได ้(noninvestment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได้
(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น  3. หุ้น/ ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียน / ไม่
ได้ถูกสั งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) 

ในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund หรือในกรณีที กองทุนนี มีการเปลี ยนแปลง
นโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ หรือในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund
ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กองทุน Global Property Equities Fund มีผลตอบแทนตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเท
ศอื นๆ ที มีนโยบายการบริหารจัดการใกล้เคียงกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศ
อื นอย่างเห็นได้ชัด และ/หรือ การลงทุนนั นเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ เมื อพบ
ว่าการบริหารจัดการของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็นไปตามที ระบุหรือสัญญาไว้กับผู้ลงทุน และ/หรือ เมื อกองทุนต่าง
ประเทศดังกล่าวกระทําความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกํากับดูแลในประเทศนั นๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือ เมื อเกิด
เหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็น
ภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจําเป็น เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือว่าได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้
ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน

ในกรณีที บริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการตามข้างต้น จนเป็นเหตุให้การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ทั งนี ในการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที 
การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณี
ที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน
รวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สิน และ
ช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือ
ในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วัน
ทําการในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทั งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการกองทุน หรือปฏิบัติผิดไป
จากรายละเอียดโครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับวงเงินที ได้รับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุน เพื อนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
ปรากฏว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที กองทุนรวมไปลงทุนมีการลดลงในลักษณะ ดังนี 
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

เงื อนไข ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังต่อไปนี 

รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่า
ทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง การ
ดําเนินการของ บลจ. ให้สํานักงานและผู้
ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าว
ต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม)

ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที 
มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการ
ให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตาม
ข้อ 1

ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3
ให้สํานักงานทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

สรุปสาระสําคัญของกองทุน Global Property Equities Fund

ชื อ Global Property Equities Fund

อายุโครงการ ไม่กําหนด

ขนาดของกองทุน 868.38 ล้านดอลลาร์ (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2555)

วันจัดตั ง 3 มกราคม 2548

ประเทศที จดทะเบียน ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)

นโยบายการลงทุน มีนโยบายที จะสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นของบริษัท หรือกอง
ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า) ที จดทะเบียน หรือมีการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจากการเป็นเจ้าของ
บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

กรอบการลงทุน

(Investment
Universe)

หุ้นของบริษัท หรือกองทุนทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า)ที จด
ทะเบียน หรือมีการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจาก
การเป็นเจ้าของ บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

Class & currency Class A / USD

ดัชนีอ้างอิง FTSE EPRA/NAREIT Developed NR Index

ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ

1.20% ต่อปี

Performance Fees 10% ของมูลค่า NAV ที มากกว่าดัชนีอ้างอิงในระหว่าง performance period*

ISIN Code LU0209137388 

Bloomberg Ticker HHGPEA2

Investment Manager Henderson Global Investors Limited

Management
Company Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A.

ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์
(Custodian) BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch

* การเรียกเก็บ Performance Fees จะเกิดขึ นได้ก็ต่อเมื อ
 มูลค่า NAV ณ ปัจจุบันจะต้องสูงกว่า NAV ณ จุดเริ มต้นของ performance period 
 อัตราการเพิ มของมูลค่า NAV ในช่วงระยะเวลาการวัดผล จะต้องสูงกว่าอัตราการเพิ มของดัชนีอ้างอิงในช่วงเวลาเดียวกัน

คําจํากัดความของ Performance Period 
 โดยทั วไปคือระหว่างวันที  1 กรกฎาคม ถึงวันที  30 มิถุนายน ทั งนี อาจขยายระยะเวลาได้หากไม่ม ีPerformance Fee ในวัน
ที  30 มิถุนายน
 วันที เริ มต้นของ Performance Period ได้แก่ครั งสุดท้ายที  Performance Fee ถูกจัดเก็บ (หรือวันที ที มีการเริ มจัดเก็บ
Performance Fee เป็นครั งแรก) 
 ณ วันสิ นสุดของ Performance Period แต่ละครั ง Performance Fee ที ได้มีการตั งจ่ายเอาไว้จะถูกจ่ายออกเพื อเป็น
Performance Fee 

ข้อจํากัดที สําคัญในการลงทุน
กองทุน Global Property Equities Fund จะลงทุนในหลักทรัพย์ที ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
และตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในระดับที ต่ํากว่าอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(noninvestment
grade) และตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) รวมกันได้ไม่เกิน 15% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

ทั งนี หากกองทุน Global Property Equities Fund มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นที ไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการ
จะแจ้งการแก้ไขหรือการเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบ
เหตุการณ์ดังกล่าว โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน :

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
ประเภทของตราสาร ได้แก่
1 ตราสารหนี 
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย เป็นไปตามประกาศ
ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่นเดียวกัน
กับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั วไป
ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้แก่
1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ เป็นไปตาม
ประกาศ ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่น
เดียวกันกับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศกําหนด ทั งนี กองทุนมีการ
กําหนดอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมดังนี 
1. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้non investment grade /
unrated ซึ งนํามารวมคํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศทั งหมด หมายถึง ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนและไม่เกินวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ ง
คํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.2.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตาม
รายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืนโดยกรอกใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการ จนถึงเวลา 15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

7.4.2.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.5 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่าน
บริการทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใด
ในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

7.4.2.6. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.2.7. เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2.8 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือ
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมด
นั นด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมี
การเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.2.9 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ
ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่า
รับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขาย

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืน
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่าง
เวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที กองทุนได้รับผลกระ
ทบจากการชําระหรือรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

วันทําการซื อขาย หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ งเป็นวันที ตาม
ปฏิทินที เป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศที กองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ดังนี 
(1) บริษัทจัดการอาจจะทําการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มหรือลด วันและเวลาในการรับคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนหากเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อการส่งคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศ หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินค่าซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
หรืออาจมีผลให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีที เห็นว่า
อาจก่อเกิดผลเสียหายใดๆ แก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเห็นว่ากองทุนอยู่ในภาวะที ไม่สามารถคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการจะคํานึง
ถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก
(2) ในกรณีที วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะ
เลื อนการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการซื อขายถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และ
บริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข)  มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
1.  เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
2.  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
3.  แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
4.  ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

เครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
           เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง ไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง(Liquidity Fee) ได้ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของ
ทรัพย์สินหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดใน
โครงการ และหรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือปรับเพิ มระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตามระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น

อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Liquidity Fee บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฎิบัต ิ: Full swing Pricing / Partial swing Pricing

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด
โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction
costs) ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข
ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื อง
มือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา swing factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ ม
ไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ
ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนิน
การใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Swing Pricing บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการได้ใช้นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing เพื อปกป้องผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจากผลกระทบจากการปรับลด
สัดส่วนที ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับอันเป็นผลมาจากกิจกรรมการซื อขายโดยนักลงทุนรายอื นในกองทุนโดยเฉพาะ โดย
นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing จะช่วยให้กรรมการมีอํานาจในการปรับราคา swing price กับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยลงทุน เพื อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซื อขาย และเพื อรักษามูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงของกองทุนโดยเฉพาะ
ทั งนี นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing นี ใช้กับกองทุนทั งหมดภายในหนังสือชี ชวน

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน (AntiDilution levies –
ADLs)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
(AntiDilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะ
อยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณา
ใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถ
ทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่อง
ของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการกําหนด  ADLs Threshold  โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
(1)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
(2)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี   ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องการการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ
ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัทกําหนดไ
รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อ
กําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุน
และสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที 
บริษัทจัดการกําหนด

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการอาจทําการปรับลดสัดส่วนตามที เห็นสมควร หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ถ้าหากเห็นว่าเป็นการกระทําไปเพื อประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

           การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัท
จัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 7 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาใช ้Notice period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทําการ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมี
มูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) โดยมีหลัก
การในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การ
ประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของตลาด หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวม
ลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช ้Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension
of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Notice period บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วลงทุนไม่เกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซื อ ขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการ
ไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ที กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold  ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate 

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ  gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ
วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น
ได ้

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการและหรือปรับเพิ มหรือลด gate period ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับ
เพิ มได้ไม่เกินกว่าที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่
สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้าง
อยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Redemption Gate บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
หากคําขอไถ่ถอนทั งหมด (รวมถึงสับเปลี ยน) ในวันซื อขายใดๆ เมื อรวมกับคําขอไถ่ถอนที ได้รับในวันซื อขายก่อนหน้าใน
สัปดาห์เดียวกัน เกินกว่า 10% ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนใดๆ ณ ต้นสัปดาห์นั น กรรมการมีสิทธิที จะเลื อนการ
ขอไถ่ถอนทั งหมดหรือบางส่วนได้ เพื อไม่ให้เกินระดับ 10%

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

 การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(Suspension of Dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ว่าจําเป็นต้องระงับการ
ซื อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(2) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(3) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม

อนึ ง การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่ราย
ย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื นนอกจากนี ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน. 11/2564 เรื อง
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับ
ผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิด
จากการขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที 
จ่ายจริง อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี
เพื อแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี 
สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนีย
มอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่า
ธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมอื นๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการจึงอาจเปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับ
ปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
จํานวนมาก เป็นต้น

รายละเอียดเพิ มเติม

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
(ฑ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ฒ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ณ) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ด) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุด
เช็ค เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535  ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงาน
ประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ในระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่มี
 ภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดย
จะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)” ไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in) 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.07 หรือ 200บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out) 
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับ
เปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
o ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท
หรือ
o 200 บาทต่อรายการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อ
ไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณายกเว้น ลดหย่อน หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย รับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) ให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนใน
แต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ น
เดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบล่วง
หน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติ
พิเศษ และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

เปิดเผย ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วง
หน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมติ เพื อ
แก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอ
แก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไข
โครงการในเรื องดังกล่าว

เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนจะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินในต่างประเทศรวมกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที กองทุนลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น การใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื อคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นเงินบาท ในกรณีที มิได้มีการทําสัญญาประกันความเสี ยง บริษัทจัดการจะใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ณ วันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป โดยอัตราแลกเปลี ยนดังกล่าวเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์
ตกลงร่วมกัน

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้
บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที 
บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม
(NAV Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน
4 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ทั งนี การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น
ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

4.ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้
ได้รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วย
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที 
มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5
% ของ
มูลค่า/ราคา
หน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความ
ไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าว
ต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูก
ต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์
และ≥ 0.5%
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้าเงื อนไข
ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของบริษัท
จัดการ เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานดังกล่าวภายในวัน
ทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน
ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการ
เฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวัน
ที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนิน
การของบริษัทจัดการเมื อพบว่า
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนด
ไว้ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลัง
และรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วย
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่
ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคา
ตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั ง
สําเนารายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ ให ้บลจ. ส่งสําเนาเอกสารที 
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการ
ที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของ
ผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับ
ซื อคืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บริษัท
จัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับ
ซื อคืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่

ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ
1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให ้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 31  เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

เป็นไปตามประกาศ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

เป็นไปตามประกาศ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

19/08/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0824/2555] หน้า 2 / 30



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  KTAM World Property RMF 

1.3. ชื อย่อ :  KTPROPERTY RMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) โดยมีมูลค่าขั นต่ําน้อยกว่าที ระบุไว้
ในโครงการในบางกรณีได้ เพื อรองรับการส่งเสริมการขาย การรองรับการลงทุนในรูปแบบการจัดสัดส่วนตามประเภททรัพย์สิน
และบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ โดยเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที แสวงหาโอกาสในการลงทุน
ที มากกว่าการลงทุนภายในประเทศ โดยจะนําเงินลงทุนที ได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global Property Equities Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

 กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
Sector ของกองทุน : PROP

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : FIF (ลงทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ)ิ 
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก
(Passive Management) ส่วนกองทุน Global Property Equities Fund มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด
(Active Management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนรวมนี คือ FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD ที แปลงกลับ
มาเป็นสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพที มีการรับโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี ยงชีพ

รายละเอียดเพิ มเติม :

เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องกับภาค
อสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global Property Equities Fund (กองทุนรวมหลัก) ซึ งเป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) และเป็นกองทุนที จัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก โดยเป็นไปตาม
เกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด
โดยลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือในสกุลเงินอื นใดหากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว ทั งนี กองทุน
จะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในส่วนที เหลือ
อาจจะลงทุนในตราสารแห่งหนี ในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที มีอายุของตราสารหรือสัญญา
หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ตํ่ากว่า 1 ปี โดยเป็นการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อสํารองเงินไว้สําหรับดําเนินงาน
ของกองทุน รอการลงทุนในต่างประเทศ หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และ/หรืออาจจะลงทุนในเงินฝากในสถาบันการ
เงินต่างประเทศ รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงินโดยมี
วัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที 
เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่า
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความ
เสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น นอกจากนี ในส่วนของการลงทุนในประเทศ
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร ดังต่อไปนี 
1. ตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 2. ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถ
ลงทุนได ้(noninvestment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได้
(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น  3. หุ้น/ ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียน / ไม่
ได้ถูกสั งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) 

ในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund หรือในกรณีที กองทุนนี มีการเปลี ยนแปลง
นโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ หรือในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund
ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กองทุน Global Property Equities Fund มีผลตอบแทนตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเท
ศอื นๆ ที มีนโยบายการบริหารจัดการใกล้เคียงกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศ
อื นอย่างเห็นได้ชัด และ/หรือ การลงทุนนั นเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ เมื อพบ
ว่าการบริหารจัดการของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็นไปตามที ระบุหรือสัญญาไว้กับผู้ลงทุน และ/หรือ เมื อกองทุนต่าง
ประเทศดังกล่าวกระทําความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกํากับดูแลในประเทศนั นๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือ เมื อเกิด
เหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็น
ภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจําเป็น เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือว่าได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้
ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน

ในกรณีที บริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการตามข้างต้น จนเป็นเหตุให้การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ทั งนี ในการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที 
การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณี
ที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน
รวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สิน และ
ช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือ
ในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วัน
ทําการในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทั งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการกองทุน หรือปฏิบัติผิดไป
จากรายละเอียดโครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับวงเงินที ได้รับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุน เพื อนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
ปรากฏว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที กองทุนรวมไปลงทุนมีการลดลงในลักษณะ ดังนี 
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

เงื อนไข ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังต่อไปนี 

รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่า
ทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง การ
ดําเนินการของ บลจ. ให้สํานักงานและผู้
ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าว
ต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม)

ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที 
มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการ
ให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตาม
ข้อ 1

ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3
ให้สํานักงานทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

สรุปสาระสําคัญของกองทุน Global Property Equities Fund

ชื อ Global Property Equities Fund

อายุโครงการ ไม่กําหนด

ขนาดของกองทุน 868.38 ล้านดอลลาร์ (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2555)

วันจัดตั ง 3 มกราคม 2548

ประเทศที จดทะเบียน ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)

นโยบายการลงทุน มีนโยบายที จะสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นของบริษัท หรือกอง
ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า) ที จดทะเบียน หรือมีการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจากการเป็นเจ้าของ
บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

กรอบการลงทุน

(Investment
Universe)

หุ้นของบริษัท หรือกองทุนทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า)ที จด
ทะเบียน หรือมีการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจาก
การเป็นเจ้าของ บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

Class & currency Class A / USD

ดัชนีอ้างอิง FTSE EPRA/NAREIT Developed NR Index

ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ

1.20% ต่อปี

Performance Fees 10% ของมูลค่า NAV ที มากกว่าดัชนีอ้างอิงในระหว่าง performance period*

ISIN Code LU0209137388 

Bloomberg Ticker HHGPEA2

Investment Manager Henderson Global Investors Limited

Management
Company Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A.

ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์
(Custodian) BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch

* การเรียกเก็บ Performance Fees จะเกิดขึ นได้ก็ต่อเมื อ
 มูลค่า NAV ณ ปัจจุบันจะต้องสูงกว่า NAV ณ จุดเริ มต้นของ performance period 
 อัตราการเพิ มของมูลค่า NAV ในช่วงระยะเวลาการวัดผล จะต้องสูงกว่าอัตราการเพิ มของดัชนีอ้างอิงในช่วงเวลาเดียวกัน

คําจํากัดความของ Performance Period 
 โดยทั วไปคือระหว่างวันที  1 กรกฎาคม ถึงวันที  30 มิถุนายน ทั งนี อาจขยายระยะเวลาได้หากไม่ม ีPerformance Fee ในวัน
ที  30 มิถุนายน
 วันที เริ มต้นของ Performance Period ได้แก่ครั งสุดท้ายที  Performance Fee ถูกจัดเก็บ (หรือวันที ที มีการเริ มจัดเก็บ
Performance Fee เป็นครั งแรก) 
 ณ วันสิ นสุดของ Performance Period แต่ละครั ง Performance Fee ที ได้มีการตั งจ่ายเอาไว้จะถูกจ่ายออกเพื อเป็น
Performance Fee 

ข้อจํากัดที สําคัญในการลงทุน
กองทุน Global Property Equities Fund จะลงทุนในหลักทรัพย์ที ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
และตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในระดับที ต่ํากว่าอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(noninvestment
grade) และตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) รวมกันได้ไม่เกิน 15% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

ทั งนี หากกองทุน Global Property Equities Fund มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นที ไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการ
จะแจ้งการแก้ไขหรือการเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบ
เหตุการณ์ดังกล่าว โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน :

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
ประเภทของตราสาร ได้แก่
1 ตราสารหนี 
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย เป็นไปตามประกาศ
ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่นเดียวกัน
กับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั วไป
ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้แก่
1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ เป็นไปตาม
ประกาศ ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่น
เดียวกันกับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศกําหนด ทั งนี กองทุนมีการ
กําหนดอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมดังนี 
1. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้non investment grade /
unrated ซึ งนํามารวมคํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศทั งหมด หมายถึง ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนและไม่เกินวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ ง
คํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.2.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตาม
รายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืนโดยกรอกใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการ จนถึงเวลา 15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

7.4.2.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.5 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่าน
บริการทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใด
ในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

7.4.2.6. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.2.7. เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2.8 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือ
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมด
นั นด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมี
การเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.2.9 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ
ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่า
รับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขาย

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืน
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่าง
เวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที กองทุนได้รับผลกระ
ทบจากการชําระหรือรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

วันทําการซื อขาย หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ งเป็นวันที ตาม
ปฏิทินที เป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศที กองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ดังนี 
(1) บริษัทจัดการอาจจะทําการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มหรือลด วันและเวลาในการรับคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนหากเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อการส่งคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศ หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินค่าซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
หรืออาจมีผลให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีที เห็นว่า
อาจก่อเกิดผลเสียหายใดๆ แก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเห็นว่ากองทุนอยู่ในภาวะที ไม่สามารถคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการจะคํานึง
ถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก
(2) ในกรณีที วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะ
เลื อนการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการซื อขายถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และ
บริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข)  มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
1.  เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
2.  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
3.  แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
4.  ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

เครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
           เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง ไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง(Liquidity Fee) ได้ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของ
ทรัพย์สินหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดใน
โครงการ และหรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือปรับเพิ มระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตามระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น

อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Liquidity Fee บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฎิบัต ิ: Full swing Pricing / Partial swing Pricing

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด
โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction
costs) ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข
ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื อง
มือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา swing factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ ม
ไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ
ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนิน
การใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Swing Pricing บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการได้ใช้นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing เพื อปกป้องผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจากผลกระทบจากการปรับลด
สัดส่วนที ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับอันเป็นผลมาจากกิจกรรมการซื อขายโดยนักลงทุนรายอื นในกองทุนโดยเฉพาะ โดย
นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing จะช่วยให้กรรมการมีอํานาจในการปรับราคา swing price กับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยลงทุน เพื อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซื อขาย และเพื อรักษามูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงของกองทุนโดยเฉพาะ
ทั งนี นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing นี ใช้กับกองทุนทั งหมดภายในหนังสือชี ชวน

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน (AntiDilution levies –
ADLs)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
(AntiDilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะ
อยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณา
ใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถ
ทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่อง
ของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการกําหนด  ADLs Threshold  โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
(1)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
(2)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี   ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องการการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ
ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัทกําหนดไ
รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อ
กําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุน
และสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที 
บริษัทจัดการกําหนด

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการอาจทําการปรับลดสัดส่วนตามที เห็นสมควร หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ถ้าหากเห็นว่าเป็นการกระทําไปเพื อประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

           การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัท
จัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 7 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาใช ้Notice period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทําการ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมี
มูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) โดยมีหลัก
การในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การ
ประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของตลาด หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวม
ลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช ้Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension
of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Notice period บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วลงทุนไม่เกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซื อ ขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการ
ไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ที กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold  ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate 

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ  gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ
วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น
ได ้

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการและหรือปรับเพิ มหรือลด gate period ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับ
เพิ มได้ไม่เกินกว่าที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่
สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้าง
อยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Redemption Gate บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
หากคําขอไถ่ถอนทั งหมด (รวมถึงสับเปลี ยน) ในวันซื อขายใดๆ เมื อรวมกับคําขอไถ่ถอนที ได้รับในวันซื อขายก่อนหน้าใน
สัปดาห์เดียวกัน เกินกว่า 10% ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนใดๆ ณ ต้นสัปดาห์นั น กรรมการมีสิทธิที จะเลื อนการ
ขอไถ่ถอนทั งหมดหรือบางส่วนได้ เพื อไม่ให้เกินระดับ 10%

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

 การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(Suspension of Dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ว่าจําเป็นต้องระงับการ
ซื อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(2) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(3) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม

อนึ ง การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่ราย
ย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื นนอกจากนี ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน. 11/2564 เรื อง
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับ
ผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิด
จากการขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที 
จ่ายจริง อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี
เพื อแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี 
สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนีย
มอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่า
ธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมอื นๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการจึงอาจเปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับ
ปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
จํานวนมาก เป็นต้น

รายละเอียดเพิ มเติม

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
(ฑ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ฒ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ณ) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ด) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุด
เช็ค เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535  ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงาน
ประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ในระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่มี
 ภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดย
จะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)” ไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in) 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.07 หรือ 200บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out) 
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับ
เปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
o ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท
หรือ
o 200 บาทต่อรายการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อ
ไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณายกเว้น ลดหย่อน หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย รับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) ให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนใน
แต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ น
เดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบล่วง
หน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติ
พิเศษ และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

เปิดเผย ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วง
หน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมติ เพื อ
แก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอ
แก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไข
โครงการในเรื องดังกล่าว

เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนจะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินในต่างประเทศรวมกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที กองทุนลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น การใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื อคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นเงินบาท ในกรณีที มิได้มีการทําสัญญาประกันความเสี ยง บริษัทจัดการจะใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ณ วันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป โดยอัตราแลกเปลี ยนดังกล่าวเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์
ตกลงร่วมกัน

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้
บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที 
บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม
(NAV Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน
4 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ทั งนี การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น
ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

4.ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้
ได้รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วย
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที 
มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5
% ของ
มูลค่า/ราคา
หน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความ
ไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าว
ต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูก
ต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์
และ≥ 0.5%
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้าเงื อนไข
ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของบริษัท
จัดการ เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานดังกล่าวภายในวัน
ทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน
ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการ
เฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวัน
ที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนิน
การของบริษัทจัดการเมื อพบว่า
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนด
ไว้ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลัง
และรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วย
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่
ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคา
ตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั ง
สําเนารายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ ให ้บลจ. ส่งสําเนาเอกสารที 
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการ
ที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของ
ผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับ
ซื อคืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บริษัท
จัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับ
ซื อคืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่

ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ
1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให ้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 31  เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

เป็นไปตามประกาศ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

เป็นไปตามประกาศ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

19/08/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0824/2555] หน้า 3 / 30



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  KTAM World Property RMF 

1.3. ชื อย่อ :  KTPROPERTY RMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) โดยมีมูลค่าขั นต่ําน้อยกว่าที ระบุไว้
ในโครงการในบางกรณีได้ เพื อรองรับการส่งเสริมการขาย การรองรับการลงทุนในรูปแบบการจัดสัดส่วนตามประเภททรัพย์สิน
และบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ โดยเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที แสวงหาโอกาสในการลงทุน
ที มากกว่าการลงทุนภายในประเทศ โดยจะนําเงินลงทุนที ได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global Property Equities Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

 กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
Sector ของกองทุน : PROP

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : FIF (ลงทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ)ิ 
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก
(Passive Management) ส่วนกองทุน Global Property Equities Fund มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด
(Active Management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนรวมนี คือ FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD ที แปลงกลับ
มาเป็นสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพที มีการรับโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี ยงชีพ

รายละเอียดเพิ มเติม :

เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องกับภาค
อสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global Property Equities Fund (กองทุนรวมหลัก) ซึ งเป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) และเป็นกองทุนที จัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก โดยเป็นไปตาม
เกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด
โดยลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือในสกุลเงินอื นใดหากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว ทั งนี กองทุน
จะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในส่วนที เหลือ
อาจจะลงทุนในตราสารแห่งหนี ในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที มีอายุของตราสารหรือสัญญา
หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ตํ่ากว่า 1 ปี โดยเป็นการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อสํารองเงินไว้สําหรับดําเนินงาน
ของกองทุน รอการลงทุนในต่างประเทศ หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และ/หรืออาจจะลงทุนในเงินฝากในสถาบันการ
เงินต่างประเทศ รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงินโดยมี
วัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที 
เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่า
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความ
เสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น นอกจากนี ในส่วนของการลงทุนในประเทศ
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร ดังต่อไปนี 
1. ตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 2. ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถ
ลงทุนได ้(noninvestment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได้
(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น  3. หุ้น/ ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียน / ไม่
ได้ถูกสั งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) 

ในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund หรือในกรณีที กองทุนนี มีการเปลี ยนแปลง
นโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ หรือในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund
ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กองทุน Global Property Equities Fund มีผลตอบแทนตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเท
ศอื นๆ ที มีนโยบายการบริหารจัดการใกล้เคียงกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศ
อื นอย่างเห็นได้ชัด และ/หรือ การลงทุนนั นเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ เมื อพบ
ว่าการบริหารจัดการของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็นไปตามที ระบุหรือสัญญาไว้กับผู้ลงทุน และ/หรือ เมื อกองทุนต่าง
ประเทศดังกล่าวกระทําความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกํากับดูแลในประเทศนั นๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือ เมื อเกิด
เหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็น
ภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจําเป็น เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือว่าได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้
ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน

ในกรณีที บริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการตามข้างต้น จนเป็นเหตุให้การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ทั งนี ในการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที 
การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณี
ที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน
รวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สิน และ
ช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือ
ในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วัน
ทําการในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทั งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการกองทุน หรือปฏิบัติผิดไป
จากรายละเอียดโครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับวงเงินที ได้รับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุน เพื อนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
ปรากฏว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที กองทุนรวมไปลงทุนมีการลดลงในลักษณะ ดังนี 
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

เงื อนไข ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังต่อไปนี 

รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่า
ทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง การ
ดําเนินการของ บลจ. ให้สํานักงานและผู้
ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าว
ต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม)

ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที 
มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการ
ให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตาม
ข้อ 1

ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3
ให้สํานักงานทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

สรุปสาระสําคัญของกองทุน Global Property Equities Fund

ชื อ Global Property Equities Fund

อายุโครงการ ไม่กําหนด

ขนาดของกองทุน 868.38 ล้านดอลลาร์ (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2555)

วันจัดตั ง 3 มกราคม 2548

ประเทศที จดทะเบียน ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)

นโยบายการลงทุน มีนโยบายที จะสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นของบริษัท หรือกอง
ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า) ที จดทะเบียน หรือมีการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจากการเป็นเจ้าของ
บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

กรอบการลงทุน

(Investment
Universe)

หุ้นของบริษัท หรือกองทุนทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า)ที จด
ทะเบียน หรือมีการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจาก
การเป็นเจ้าของ บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

Class & currency Class A / USD

ดัชนีอ้างอิง FTSE EPRA/NAREIT Developed NR Index

ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ

1.20% ต่อปี

Performance Fees 10% ของมูลค่า NAV ที มากกว่าดัชนีอ้างอิงในระหว่าง performance period*

ISIN Code LU0209137388 

Bloomberg Ticker HHGPEA2

Investment Manager Henderson Global Investors Limited

Management
Company Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A.

ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์
(Custodian) BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch

* การเรียกเก็บ Performance Fees จะเกิดขึ นได้ก็ต่อเมื อ
 มูลค่า NAV ณ ปัจจุบันจะต้องสูงกว่า NAV ณ จุดเริ มต้นของ performance period 
 อัตราการเพิ มของมูลค่า NAV ในช่วงระยะเวลาการวัดผล จะต้องสูงกว่าอัตราการเพิ มของดัชนีอ้างอิงในช่วงเวลาเดียวกัน

คําจํากัดความของ Performance Period 
 โดยทั วไปคือระหว่างวันที  1 กรกฎาคม ถึงวันที  30 มิถุนายน ทั งนี อาจขยายระยะเวลาได้หากไม่ม ีPerformance Fee ในวัน
ที  30 มิถุนายน
 วันที เริ มต้นของ Performance Period ได้แก่ครั งสุดท้ายที  Performance Fee ถูกจัดเก็บ (หรือวันที ที มีการเริ มจัดเก็บ
Performance Fee เป็นครั งแรก) 
 ณ วันสิ นสุดของ Performance Period แต่ละครั ง Performance Fee ที ได้มีการตั งจ่ายเอาไว้จะถูกจ่ายออกเพื อเป็น
Performance Fee 

ข้อจํากัดที สําคัญในการลงทุน
กองทุน Global Property Equities Fund จะลงทุนในหลักทรัพย์ที ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
และตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในระดับที ต่ํากว่าอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(noninvestment
grade) และตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) รวมกันได้ไม่เกิน 15% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

ทั งนี หากกองทุน Global Property Equities Fund มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นที ไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการ
จะแจ้งการแก้ไขหรือการเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบ
เหตุการณ์ดังกล่าว โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน :

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
ประเภทของตราสาร ได้แก่
1 ตราสารหนี 
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย เป็นไปตามประกาศ
ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่นเดียวกัน
กับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั วไป
ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้แก่
1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ เป็นไปตาม
ประกาศ ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่น
เดียวกันกับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศกําหนด ทั งนี กองทุนมีการ
กําหนดอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมดังนี 
1. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้non investment grade /
unrated ซึ งนํามารวมคํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศทั งหมด หมายถึง ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนและไม่เกินวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ ง
คํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.2.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตาม
รายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืนโดยกรอกใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการ จนถึงเวลา 15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

7.4.2.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.5 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่าน
บริการทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใด
ในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

7.4.2.6. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.2.7. เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2.8 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือ
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมด
นั นด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมี
การเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.2.9 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ
ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่า
รับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขาย

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืน
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่าง
เวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที กองทุนได้รับผลกระ
ทบจากการชําระหรือรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

วันทําการซื อขาย หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ งเป็นวันที ตาม
ปฏิทินที เป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศที กองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ดังนี 
(1) บริษัทจัดการอาจจะทําการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มหรือลด วันและเวลาในการรับคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนหากเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อการส่งคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศ หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินค่าซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
หรืออาจมีผลให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีที เห็นว่า
อาจก่อเกิดผลเสียหายใดๆ แก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเห็นว่ากองทุนอยู่ในภาวะที ไม่สามารถคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการจะคํานึง
ถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก
(2) ในกรณีที วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะ
เลื อนการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการซื อขายถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และ
บริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข)  มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
1.  เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
2.  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
3.  แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
4.  ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

เครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
           เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง ไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง(Liquidity Fee) ได้ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของ
ทรัพย์สินหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดใน
โครงการ และหรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือปรับเพิ มระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตามระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น

อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Liquidity Fee บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฎิบัต ิ: Full swing Pricing / Partial swing Pricing

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด
โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction
costs) ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข
ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื อง
มือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา swing factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ ม
ไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ
ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนิน
การใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Swing Pricing บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการได้ใช้นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing เพื อปกป้องผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจากผลกระทบจากการปรับลด
สัดส่วนที ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับอันเป็นผลมาจากกิจกรรมการซื อขายโดยนักลงทุนรายอื นในกองทุนโดยเฉพาะ โดย
นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing จะช่วยให้กรรมการมีอํานาจในการปรับราคา swing price กับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยลงทุน เพื อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซื อขาย และเพื อรักษามูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงของกองทุนโดยเฉพาะ
ทั งนี นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing นี ใช้กับกองทุนทั งหมดภายในหนังสือชี ชวน

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน (AntiDilution levies –
ADLs)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
(AntiDilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะ
อยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณา
ใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถ
ทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่อง
ของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการกําหนด  ADLs Threshold  โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
(1)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
(2)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี   ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องการการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ
ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัทกําหนดไ
รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อ
กําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุน
และสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที 
บริษัทจัดการกําหนด

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการอาจทําการปรับลดสัดส่วนตามที เห็นสมควร หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ถ้าหากเห็นว่าเป็นการกระทําไปเพื อประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

           การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัท
จัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 7 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาใช ้Notice period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทําการ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมี
มูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) โดยมีหลัก
การในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การ
ประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของตลาด หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวม
ลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช ้Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension
of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Notice period บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วลงทุนไม่เกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซื อ ขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการ
ไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ที กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold  ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate 

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ  gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ
วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น
ได ้

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการและหรือปรับเพิ มหรือลด gate period ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับ
เพิ มได้ไม่เกินกว่าที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่
สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้าง
อยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Redemption Gate บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
หากคําขอไถ่ถอนทั งหมด (รวมถึงสับเปลี ยน) ในวันซื อขายใดๆ เมื อรวมกับคําขอไถ่ถอนที ได้รับในวันซื อขายก่อนหน้าใน
สัปดาห์เดียวกัน เกินกว่า 10% ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนใดๆ ณ ต้นสัปดาห์นั น กรรมการมีสิทธิที จะเลื อนการ
ขอไถ่ถอนทั งหมดหรือบางส่วนได้ เพื อไม่ให้เกินระดับ 10%

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

 การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(Suspension of Dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ว่าจําเป็นต้องระงับการ
ซื อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(2) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(3) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม

อนึ ง การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่ราย
ย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื นนอกจากนี ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน. 11/2564 เรื อง
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับ
ผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิด
จากการขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที 
จ่ายจริง อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี
เพื อแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี 
สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนีย
มอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่า
ธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมอื นๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการจึงอาจเปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับ
ปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
จํานวนมาก เป็นต้น

รายละเอียดเพิ มเติม

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
(ฑ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ฒ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ณ) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ด) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุด
เช็ค เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535  ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงาน
ประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ในระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่มี
 ภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดย
จะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)” ไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in) 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.07 หรือ 200บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out) 
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับ
เปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
o ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท
หรือ
o 200 บาทต่อรายการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อ
ไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณายกเว้น ลดหย่อน หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย รับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) ให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนใน
แต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ น
เดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบล่วง
หน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติ
พิเศษ และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

เปิดเผย ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วง
หน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมติ เพื อ
แก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอ
แก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไข
โครงการในเรื องดังกล่าว

เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนจะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินในต่างประเทศรวมกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที กองทุนลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น การใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื อคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นเงินบาท ในกรณีที มิได้มีการทําสัญญาประกันความเสี ยง บริษัทจัดการจะใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ณ วันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป โดยอัตราแลกเปลี ยนดังกล่าวเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์
ตกลงร่วมกัน

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้
บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที 
บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม
(NAV Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน
4 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ทั งนี การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น
ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

4.ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้
ได้รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วย
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที 
มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5
% ของ
มูลค่า/ราคา
หน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความ
ไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าว
ต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูก
ต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์
และ≥ 0.5%
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้าเงื อนไข
ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของบริษัท
จัดการ เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานดังกล่าวภายในวัน
ทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน
ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการ
เฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวัน
ที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนิน
การของบริษัทจัดการเมื อพบว่า
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนด
ไว้ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลัง
และรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วย
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่
ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคา
ตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั ง
สําเนารายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ ให ้บลจ. ส่งสําเนาเอกสารที 
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการ
ที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของ
ผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับ
ซื อคืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บริษัท
จัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับ
ซื อคืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่

ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ
1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให ้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 31  เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

เป็นไปตามประกาศ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

เป็นไปตามประกาศ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

19/08/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0824/2555] หน้า 4 / 30



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  KTAM World Property RMF 

1.3. ชื อย่อ :  KTPROPERTY RMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) โดยมีมูลค่าขั นต่ําน้อยกว่าที ระบุไว้
ในโครงการในบางกรณีได้ เพื อรองรับการส่งเสริมการขาย การรองรับการลงทุนในรูปแบบการจัดสัดส่วนตามประเภททรัพย์สิน
และบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ โดยเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที แสวงหาโอกาสในการลงทุน
ที มากกว่าการลงทุนภายในประเทศ โดยจะนําเงินลงทุนที ได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global Property Equities Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

 กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
Sector ของกองทุน : PROP

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : FIF (ลงทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ)ิ 
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก
(Passive Management) ส่วนกองทุน Global Property Equities Fund มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด
(Active Management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนรวมนี คือ FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD ที แปลงกลับ
มาเป็นสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพที มีการรับโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี ยงชีพ

รายละเอียดเพิ มเติม :

เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องกับภาค
อสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global Property Equities Fund (กองทุนรวมหลัก) ซึ งเป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) และเป็นกองทุนที จัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก โดยเป็นไปตาม
เกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด
โดยลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือในสกุลเงินอื นใดหากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว ทั งนี กองทุน
จะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในส่วนที เหลือ
อาจจะลงทุนในตราสารแห่งหนี ในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที มีอายุของตราสารหรือสัญญา
หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ตํ่ากว่า 1 ปี โดยเป็นการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อสํารองเงินไว้สําหรับดําเนินงาน
ของกองทุน รอการลงทุนในต่างประเทศ หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และ/หรืออาจจะลงทุนในเงินฝากในสถาบันการ
เงินต่างประเทศ รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงินโดยมี
วัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที 
เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่า
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความ
เสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น นอกจากนี ในส่วนของการลงทุนในประเทศ
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร ดังต่อไปนี 
1. ตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 2. ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถ
ลงทุนได ้(noninvestment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได้
(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น  3. หุ้น/ ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียน / ไม่
ได้ถูกสั งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) 

ในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund หรือในกรณีที กองทุนนี มีการเปลี ยนแปลง
นโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ หรือในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund
ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กองทุน Global Property Equities Fund มีผลตอบแทนตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเท
ศอื นๆ ที มีนโยบายการบริหารจัดการใกล้เคียงกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศ
อื นอย่างเห็นได้ชัด และ/หรือ การลงทุนนั นเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ เมื อพบ
ว่าการบริหารจัดการของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็นไปตามที ระบุหรือสัญญาไว้กับผู้ลงทุน และ/หรือ เมื อกองทุนต่าง
ประเทศดังกล่าวกระทําความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกํากับดูแลในประเทศนั นๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือ เมื อเกิด
เหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็น
ภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจําเป็น เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือว่าได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้
ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน

ในกรณีที บริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการตามข้างต้น จนเป็นเหตุให้การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ทั งนี ในการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที 
การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณี
ที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน
รวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สิน และ
ช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือ
ในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วัน
ทําการในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทั งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการกองทุน หรือปฏิบัติผิดไป
จากรายละเอียดโครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับวงเงินที ได้รับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุน เพื อนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
ปรากฏว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที กองทุนรวมไปลงทุนมีการลดลงในลักษณะ ดังนี 
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

เงื อนไข ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังต่อไปนี 

รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่า
ทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง การ
ดําเนินการของ บลจ. ให้สํานักงานและผู้
ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าว
ต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม)

ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที 
มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการ
ให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตาม
ข้อ 1

ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3
ให้สํานักงานทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

สรุปสาระสําคัญของกองทุน Global Property Equities Fund

ชื อ Global Property Equities Fund

อายุโครงการ ไม่กําหนด

ขนาดของกองทุน 868.38 ล้านดอลลาร์ (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2555)

วันจัดตั ง 3 มกราคม 2548

ประเทศที จดทะเบียน ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)

นโยบายการลงทุน มีนโยบายที จะสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นของบริษัท หรือกอง
ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า) ที จดทะเบียน หรือมีการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจากการเป็นเจ้าของ
บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

กรอบการลงทุน

(Investment
Universe)

หุ้นของบริษัท หรือกองทุนทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า)ที จด
ทะเบียน หรือมีการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจาก
การเป็นเจ้าของ บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

Class & currency Class A / USD

ดัชนีอ้างอิง FTSE EPRA/NAREIT Developed NR Index

ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ

1.20% ต่อปี

Performance Fees 10% ของมูลค่า NAV ที มากกว่าดัชนีอ้างอิงในระหว่าง performance period*

ISIN Code LU0209137388 

Bloomberg Ticker HHGPEA2

Investment Manager Henderson Global Investors Limited

Management
Company Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A.

ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์
(Custodian) BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch

* การเรียกเก็บ Performance Fees จะเกิดขึ นได้ก็ต่อเมื อ
 มูลค่า NAV ณ ปัจจุบันจะต้องสูงกว่า NAV ณ จุดเริ มต้นของ performance period 
 อัตราการเพิ มของมูลค่า NAV ในช่วงระยะเวลาการวัดผล จะต้องสูงกว่าอัตราการเพิ มของดัชนีอ้างอิงในช่วงเวลาเดียวกัน

คําจํากัดความของ Performance Period 
 โดยทั วไปคือระหว่างวันที  1 กรกฎาคม ถึงวันที  30 มิถุนายน ทั งนี อาจขยายระยะเวลาได้หากไม่ม ีPerformance Fee ในวัน
ที  30 มิถุนายน
 วันที เริ มต้นของ Performance Period ได้แก่ครั งสุดท้ายที  Performance Fee ถูกจัดเก็บ (หรือวันที ที มีการเริ มจัดเก็บ
Performance Fee เป็นครั งแรก) 
 ณ วันสิ นสุดของ Performance Period แต่ละครั ง Performance Fee ที ได้มีการตั งจ่ายเอาไว้จะถูกจ่ายออกเพื อเป็น
Performance Fee 

ข้อจํากัดที สําคัญในการลงทุน
กองทุน Global Property Equities Fund จะลงทุนในหลักทรัพย์ที ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
และตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในระดับที ต่ํากว่าอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(noninvestment
grade) และตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) รวมกันได้ไม่เกิน 15% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

ทั งนี หากกองทุน Global Property Equities Fund มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นที ไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการ
จะแจ้งการแก้ไขหรือการเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบ
เหตุการณ์ดังกล่าว โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน :

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
ประเภทของตราสาร ได้แก่
1 ตราสารหนี 
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย เป็นไปตามประกาศ
ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่นเดียวกัน
กับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั วไป
ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้แก่
1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ เป็นไปตาม
ประกาศ ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่น
เดียวกันกับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศกําหนด ทั งนี กองทุนมีการ
กําหนดอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมดังนี 
1. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้non investment grade /
unrated ซึ งนํามารวมคํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศทั งหมด หมายถึง ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนและไม่เกินวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ ง
คํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.2.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตาม
รายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืนโดยกรอกใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการ จนถึงเวลา 15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

7.4.2.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.5 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่าน
บริการทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใด
ในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

7.4.2.6. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.2.7. เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2.8 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือ
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมด
นั นด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมี
การเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.2.9 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ
ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่า
รับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขาย

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืน
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่าง
เวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที กองทุนได้รับผลกระ
ทบจากการชําระหรือรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

วันทําการซื อขาย หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ งเป็นวันที ตาม
ปฏิทินที เป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศที กองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ดังนี 
(1) บริษัทจัดการอาจจะทําการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มหรือลด วันและเวลาในการรับคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนหากเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อการส่งคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศ หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินค่าซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
หรืออาจมีผลให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีที เห็นว่า
อาจก่อเกิดผลเสียหายใดๆ แก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเห็นว่ากองทุนอยู่ในภาวะที ไม่สามารถคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการจะคํานึง
ถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก
(2) ในกรณีที วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะ
เลื อนการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการซื อขายถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และ
บริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข)  มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
1.  เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
2.  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
3.  แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
4.  ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

เครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
           เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง ไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง(Liquidity Fee) ได้ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของ
ทรัพย์สินหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดใน
โครงการ และหรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือปรับเพิ มระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตามระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น

อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Liquidity Fee บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฎิบัต ิ: Full swing Pricing / Partial swing Pricing

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด
โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction
costs) ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข
ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื อง
มือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา swing factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ ม
ไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ
ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนิน
การใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Swing Pricing บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการได้ใช้นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing เพื อปกป้องผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจากผลกระทบจากการปรับลด
สัดส่วนที ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับอันเป็นผลมาจากกิจกรรมการซื อขายโดยนักลงทุนรายอื นในกองทุนโดยเฉพาะ โดย
นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing จะช่วยให้กรรมการมีอํานาจในการปรับราคา swing price กับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยลงทุน เพื อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซื อขาย และเพื อรักษามูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงของกองทุนโดยเฉพาะ
ทั งนี นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing นี ใช้กับกองทุนทั งหมดภายในหนังสือชี ชวน

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน (AntiDilution levies –
ADLs)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
(AntiDilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะ
อยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณา
ใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถ
ทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่อง
ของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการกําหนด  ADLs Threshold  โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
(1)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
(2)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี   ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องการการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ
ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัทกําหนดไ
รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อ
กําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุน
และสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที 
บริษัทจัดการกําหนด

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการอาจทําการปรับลดสัดส่วนตามที เห็นสมควร หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ถ้าหากเห็นว่าเป็นการกระทําไปเพื อประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

           การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัท
จัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 7 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาใช ้Notice period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทําการ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมี
มูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) โดยมีหลัก
การในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การ
ประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของตลาด หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวม
ลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช ้Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension
of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Notice period บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วลงทุนไม่เกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซื อ ขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการ
ไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ที กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold  ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate 

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ  gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ
วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น
ได ้

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการและหรือปรับเพิ มหรือลด gate period ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับ
เพิ มได้ไม่เกินกว่าที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่
สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้าง
อยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Redemption Gate บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
หากคําขอไถ่ถอนทั งหมด (รวมถึงสับเปลี ยน) ในวันซื อขายใดๆ เมื อรวมกับคําขอไถ่ถอนที ได้รับในวันซื อขายก่อนหน้าใน
สัปดาห์เดียวกัน เกินกว่า 10% ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนใดๆ ณ ต้นสัปดาห์นั น กรรมการมีสิทธิที จะเลื อนการ
ขอไถ่ถอนทั งหมดหรือบางส่วนได้ เพื อไม่ให้เกินระดับ 10%

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

 การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(Suspension of Dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ว่าจําเป็นต้องระงับการ
ซื อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(2) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(3) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม

อนึ ง การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่ราย
ย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื นนอกจากนี ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน. 11/2564 เรื อง
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับ
ผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิด
จากการขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที 
จ่ายจริง อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี
เพื อแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี 
สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนีย
มอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่า
ธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมอื นๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการจึงอาจเปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับ
ปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
จํานวนมาก เป็นต้น

รายละเอียดเพิ มเติม

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
(ฑ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ฒ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ณ) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ด) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุด
เช็ค เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535  ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงาน
ประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ในระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่มี
 ภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดย
จะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)” ไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in) 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.07 หรือ 200บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out) 
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับ
เปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
o ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท
หรือ
o 200 บาทต่อรายการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อ
ไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณายกเว้น ลดหย่อน หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย รับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) ให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนใน
แต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ น
เดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบล่วง
หน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติ
พิเศษ และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

เปิดเผย ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วง
หน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมติ เพื อ
แก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอ
แก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไข
โครงการในเรื องดังกล่าว

เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนจะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินในต่างประเทศรวมกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที กองทุนลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น การใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื อคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นเงินบาท ในกรณีที มิได้มีการทําสัญญาประกันความเสี ยง บริษัทจัดการจะใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ณ วันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป โดยอัตราแลกเปลี ยนดังกล่าวเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์
ตกลงร่วมกัน

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้
บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที 
บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม
(NAV Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน
4 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ทั งนี การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น
ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

4.ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้
ได้รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วย
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที 
มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5
% ของ
มูลค่า/ราคา
หน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความ
ไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าว
ต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูก
ต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์
และ≥ 0.5%
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้าเงื อนไข
ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของบริษัท
จัดการ เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานดังกล่าวภายในวัน
ทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน
ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการ
เฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวัน
ที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนิน
การของบริษัทจัดการเมื อพบว่า
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนด
ไว้ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลัง
และรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วย
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่
ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคา
ตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั ง
สําเนารายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ ให ้บลจ. ส่งสําเนาเอกสารที 
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการ
ที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของ
ผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับ
ซื อคืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บริษัท
จัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับ
ซื อคืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่

ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ
1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให ้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 31  เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
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20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

เป็นไปตามประกาศ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

เป็นไปตามประกาศ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

19/08/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0824/2555] หน้า 5 / 30



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  KTAM World Property RMF 

1.3. ชื อย่อ :  KTPROPERTY RMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) โดยมีมูลค่าขั นต่ําน้อยกว่าที ระบุไว้
ในโครงการในบางกรณีได้ เพื อรองรับการส่งเสริมการขาย การรองรับการลงทุนในรูปแบบการจัดสัดส่วนตามประเภททรัพย์สิน
และบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ โดยเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที แสวงหาโอกาสในการลงทุน
ที มากกว่าการลงทุนภายในประเทศ โดยจะนําเงินลงทุนที ได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global Property Equities Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

 กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
Sector ของกองทุน : PROP

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : FIF (ลงทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ)ิ 
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก
(Passive Management) ส่วนกองทุน Global Property Equities Fund มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด
(Active Management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนรวมนี คือ FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD ที แปลงกลับ
มาเป็นสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพที มีการรับโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี ยงชีพ

รายละเอียดเพิ มเติม :

เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องกับภาค
อสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global Property Equities Fund (กองทุนรวมหลัก) ซึ งเป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) และเป็นกองทุนที จัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก โดยเป็นไปตาม
เกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด
โดยลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือในสกุลเงินอื นใดหากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว ทั งนี กองทุน
จะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในส่วนที เหลือ
อาจจะลงทุนในตราสารแห่งหนี ในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที มีอายุของตราสารหรือสัญญา
หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ตํ่ากว่า 1 ปี โดยเป็นการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อสํารองเงินไว้สําหรับดําเนินงาน
ของกองทุน รอการลงทุนในต่างประเทศ หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และ/หรืออาจจะลงทุนในเงินฝากในสถาบันการ
เงินต่างประเทศ รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงินโดยมี
วัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที 
เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่า
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความ
เสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น นอกจากนี ในส่วนของการลงทุนในประเทศ
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร ดังต่อไปนี 
1. ตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 2. ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถ
ลงทุนได ้(noninvestment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได้
(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น  3. หุ้น/ ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียน / ไม่
ได้ถูกสั งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) 

ในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund หรือในกรณีที กองทุนนี มีการเปลี ยนแปลง
นโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ หรือในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund
ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กองทุน Global Property Equities Fund มีผลตอบแทนตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเท
ศอื นๆ ที มีนโยบายการบริหารจัดการใกล้เคียงกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศ
อื นอย่างเห็นได้ชัด และ/หรือ การลงทุนนั นเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ เมื อพบ
ว่าการบริหารจัดการของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็นไปตามที ระบุหรือสัญญาไว้กับผู้ลงทุน และ/หรือ เมื อกองทุนต่าง
ประเทศดังกล่าวกระทําความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกํากับดูแลในประเทศนั นๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือ เมื อเกิด
เหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็น
ภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจําเป็น เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือว่าได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้
ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน

ในกรณีที บริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการตามข้างต้น จนเป็นเหตุให้การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ทั งนี ในการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที 
การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณี
ที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน
รวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สิน และ
ช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือ
ในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วัน
ทําการในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทั งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการกองทุน หรือปฏิบัติผิดไป
จากรายละเอียดโครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับวงเงินที ได้รับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุน เพื อนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
ปรากฏว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที กองทุนรวมไปลงทุนมีการลดลงในลักษณะ ดังนี 
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

เงื อนไข ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังต่อไปนี 

รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่า
ทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง การ
ดําเนินการของ บลจ. ให้สํานักงานและผู้
ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าว
ต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม)

ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที 
มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการ
ให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตาม
ข้อ 1

ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3
ให้สํานักงานทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

สรุปสาระสําคัญของกองทุน Global Property Equities Fund

ชื อ Global Property Equities Fund

อายุโครงการ ไม่กําหนด

ขนาดของกองทุน 868.38 ล้านดอลลาร์ (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2555)

วันจัดตั ง 3 มกราคม 2548

ประเทศที จดทะเบียน ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)

นโยบายการลงทุน มีนโยบายที จะสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นของบริษัท หรือกอง
ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า) ที จดทะเบียน หรือมีการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจากการเป็นเจ้าของ
บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

กรอบการลงทุน

(Investment
Universe)

หุ้นของบริษัท หรือกองทุนทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า)ที จด
ทะเบียน หรือมีการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจาก
การเป็นเจ้าของ บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

Class & currency Class A / USD

ดัชนีอ้างอิง FTSE EPRA/NAREIT Developed NR Index

ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ

1.20% ต่อปี

Performance Fees 10% ของมูลค่า NAV ที มากกว่าดัชนีอ้างอิงในระหว่าง performance period*

ISIN Code LU0209137388 

Bloomberg Ticker HHGPEA2

Investment Manager Henderson Global Investors Limited

Management
Company Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A.

ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์
(Custodian) BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch

* การเรียกเก็บ Performance Fees จะเกิดขึ นได้ก็ต่อเมื อ
 มูลค่า NAV ณ ปัจจุบันจะต้องสูงกว่า NAV ณ จุดเริ มต้นของ performance period 
 อัตราการเพิ มของมูลค่า NAV ในช่วงระยะเวลาการวัดผล จะต้องสูงกว่าอัตราการเพิ มของดัชนีอ้างอิงในช่วงเวลาเดียวกัน

คําจํากัดความของ Performance Period 
 โดยทั วไปคือระหว่างวันที  1 กรกฎาคม ถึงวันที  30 มิถุนายน ทั งนี อาจขยายระยะเวลาได้หากไม่ม ีPerformance Fee ในวัน
ที  30 มิถุนายน
 วันที เริ มต้นของ Performance Period ได้แก่ครั งสุดท้ายที  Performance Fee ถูกจัดเก็บ (หรือวันที ที มีการเริ มจัดเก็บ
Performance Fee เป็นครั งแรก) 
 ณ วันสิ นสุดของ Performance Period แต่ละครั ง Performance Fee ที ได้มีการตั งจ่ายเอาไว้จะถูกจ่ายออกเพื อเป็น
Performance Fee 

ข้อจํากัดที สําคัญในการลงทุน
กองทุน Global Property Equities Fund จะลงทุนในหลักทรัพย์ที ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
และตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในระดับที ต่ํากว่าอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(noninvestment
grade) และตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) รวมกันได้ไม่เกิน 15% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

ทั งนี หากกองทุน Global Property Equities Fund มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นที ไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการ
จะแจ้งการแก้ไขหรือการเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบ
เหตุการณ์ดังกล่าว โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน :

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
ประเภทของตราสาร ได้แก่
1 ตราสารหนี 
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย เป็นไปตามประกาศ
ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่นเดียวกัน
กับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั วไป
ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้แก่
1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ เป็นไปตาม
ประกาศ ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่น
เดียวกันกับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศกําหนด ทั งนี กองทุนมีการ
กําหนดอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมดังนี 
1. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้non investment grade /
unrated ซึ งนํามารวมคํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศทั งหมด หมายถึง ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนและไม่เกินวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ ง
คํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.2.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตาม
รายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืนโดยกรอกใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการ จนถึงเวลา 15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

7.4.2.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.5 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่าน
บริการทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใด
ในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

7.4.2.6. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.2.7. เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2.8 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือ
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมด
นั นด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมี
การเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.2.9 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ
ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่า
รับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขาย

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืน
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่าง
เวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที กองทุนได้รับผลกระ
ทบจากการชําระหรือรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

วันทําการซื อขาย หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ งเป็นวันที ตาม
ปฏิทินที เป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศที กองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ดังนี 
(1) บริษัทจัดการอาจจะทําการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มหรือลด วันและเวลาในการรับคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนหากเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อการส่งคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศ หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินค่าซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
หรืออาจมีผลให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีที เห็นว่า
อาจก่อเกิดผลเสียหายใดๆ แก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเห็นว่ากองทุนอยู่ในภาวะที ไม่สามารถคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการจะคํานึง
ถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก
(2) ในกรณีที วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะ
เลื อนการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการซื อขายถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และ
บริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข)  มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
1.  เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
2.  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
3.  แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
4.  ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

เครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
           เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง ไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง(Liquidity Fee) ได้ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของ
ทรัพย์สินหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดใน
โครงการ และหรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือปรับเพิ มระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตามระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น

อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Liquidity Fee บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฎิบัต ิ: Full swing Pricing / Partial swing Pricing

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด
โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction
costs) ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข
ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื อง
มือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา swing factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ ม
ไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ
ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนิน
การใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Swing Pricing บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการได้ใช้นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing เพื อปกป้องผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจากผลกระทบจากการปรับลด
สัดส่วนที ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับอันเป็นผลมาจากกิจกรรมการซื อขายโดยนักลงทุนรายอื นในกองทุนโดยเฉพาะ โดย
นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing จะช่วยให้กรรมการมีอํานาจในการปรับราคา swing price กับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยลงทุน เพื อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซื อขาย และเพื อรักษามูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงของกองทุนโดยเฉพาะ
ทั งนี นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing นี ใช้กับกองทุนทั งหมดภายในหนังสือชี ชวน

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน (AntiDilution levies –
ADLs)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
(AntiDilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะ
อยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณา
ใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถ
ทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่อง
ของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการกําหนด  ADLs Threshold  โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
(1)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
(2)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี   ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องการการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ
ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัทกําหนดไ
รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อ
กําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุน
และสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที 
บริษัทจัดการกําหนด

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการอาจทําการปรับลดสัดส่วนตามที เห็นสมควร หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ถ้าหากเห็นว่าเป็นการกระทําไปเพื อประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

           การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัท
จัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 7 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาใช ้Notice period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทําการ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมี
มูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) โดยมีหลัก
การในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การ
ประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของตลาด หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวม
ลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช ้Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension
of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Notice period บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วลงทุนไม่เกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซื อ ขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการ
ไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ที กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold  ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate 

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ  gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ
วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น
ได ้

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการและหรือปรับเพิ มหรือลด gate period ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับ
เพิ มได้ไม่เกินกว่าที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่
สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้าง
อยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Redemption Gate บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
หากคําขอไถ่ถอนทั งหมด (รวมถึงสับเปลี ยน) ในวันซื อขายใดๆ เมื อรวมกับคําขอไถ่ถอนที ได้รับในวันซื อขายก่อนหน้าใน
สัปดาห์เดียวกัน เกินกว่า 10% ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนใดๆ ณ ต้นสัปดาห์นั น กรรมการมีสิทธิที จะเลื อนการ
ขอไถ่ถอนทั งหมดหรือบางส่วนได้ เพื อไม่ให้เกินระดับ 10%

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

 การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(Suspension of Dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ว่าจําเป็นต้องระงับการ
ซื อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(2) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(3) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม

อนึ ง การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่ราย
ย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื นนอกจากนี ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน. 11/2564 เรื อง
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับ
ผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิด
จากการขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที 
จ่ายจริง อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี
เพื อแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี 
สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนีย
มอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่า
ธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมอื นๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการจึงอาจเปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับ
ปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
จํานวนมาก เป็นต้น

รายละเอียดเพิ มเติม

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
(ฑ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ฒ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ณ) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ด) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุด
เช็ค เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535  ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงาน
ประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ในระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่มี
 ภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดย
จะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)” ไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in) 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.07 หรือ 200บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out) 
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับ
เปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
o ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท
หรือ
o 200 บาทต่อรายการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อ
ไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณายกเว้น ลดหย่อน หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย รับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) ให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนใน
แต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ น
เดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบล่วง
หน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติ
พิเศษ และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

เปิดเผย ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วง
หน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมติ เพื อ
แก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอ
แก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไข
โครงการในเรื องดังกล่าว

เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนจะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินในต่างประเทศรวมกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที กองทุนลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น การใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื อคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นเงินบาท ในกรณีที มิได้มีการทําสัญญาประกันความเสี ยง บริษัทจัดการจะใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ณ วันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป โดยอัตราแลกเปลี ยนดังกล่าวเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์
ตกลงร่วมกัน

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้
บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที 
บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม
(NAV Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน
4 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ทั งนี การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น
ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

4.ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้
ได้รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วย
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที 
มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5
% ของ
มูลค่า/ราคา
หน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความ
ไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าว
ต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูก
ต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์
และ≥ 0.5%
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้าเงื อนไข
ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของบริษัท
จัดการ เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานดังกล่าวภายในวัน
ทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน
ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการ
เฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวัน
ที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนิน
การของบริษัทจัดการเมื อพบว่า
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนด
ไว้ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลัง
และรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วย
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่
ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคา
ตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั ง
สําเนารายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ ให ้บลจ. ส่งสําเนาเอกสารที 
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการ
ที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของ
ผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับ
ซื อคืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บริษัท
จัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับ
ซื อคืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่

ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ
1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให ้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 31  เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

เป็นไปตามประกาศ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

เป็นไปตามประกาศ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

19/08/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0824/2555] หน้า 6 / 30



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  KTAM World Property RMF 

1.3. ชื อย่อ :  KTPROPERTY RMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) โดยมีมูลค่าขั นต่ําน้อยกว่าที ระบุไว้
ในโครงการในบางกรณีได้ เพื อรองรับการส่งเสริมการขาย การรองรับการลงทุนในรูปแบบการจัดสัดส่วนตามประเภททรัพย์สิน
และบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ โดยเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที แสวงหาโอกาสในการลงทุน
ที มากกว่าการลงทุนภายในประเทศ โดยจะนําเงินลงทุนที ได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global Property Equities Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

 กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
Sector ของกองทุน : PROP

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : FIF (ลงทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ)ิ 
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก
(Passive Management) ส่วนกองทุน Global Property Equities Fund มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด
(Active Management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนรวมนี คือ FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD ที แปลงกลับ
มาเป็นสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพที มีการรับโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี ยงชีพ

รายละเอียดเพิ มเติม :

เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องกับภาค
อสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global Property Equities Fund (กองทุนรวมหลัก) ซึ งเป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) และเป็นกองทุนที จัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก โดยเป็นไปตาม
เกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด
โดยลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือในสกุลเงินอื นใดหากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว ทั งนี กองทุน
จะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในส่วนที เหลือ
อาจจะลงทุนในตราสารแห่งหนี ในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที มีอายุของตราสารหรือสัญญา
หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ตํ่ากว่า 1 ปี โดยเป็นการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อสํารองเงินไว้สําหรับดําเนินงาน
ของกองทุน รอการลงทุนในต่างประเทศ หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และ/หรืออาจจะลงทุนในเงินฝากในสถาบันการ
เงินต่างประเทศ รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงินโดยมี
วัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที 
เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่า
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความ
เสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น นอกจากนี ในส่วนของการลงทุนในประเทศ
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร ดังต่อไปนี 
1. ตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 2. ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถ
ลงทุนได ้(noninvestment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได้
(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น  3. หุ้น/ ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียน / ไม่
ได้ถูกสั งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) 

ในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund หรือในกรณีที กองทุนนี มีการเปลี ยนแปลง
นโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ หรือในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund
ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กองทุน Global Property Equities Fund มีผลตอบแทนตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเท
ศอื นๆ ที มีนโยบายการบริหารจัดการใกล้เคียงกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศ
อื นอย่างเห็นได้ชัด และ/หรือ การลงทุนนั นเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ เมื อพบ
ว่าการบริหารจัดการของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็นไปตามที ระบุหรือสัญญาไว้กับผู้ลงทุน และ/หรือ เมื อกองทุนต่าง
ประเทศดังกล่าวกระทําความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกํากับดูแลในประเทศนั นๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือ เมื อเกิด
เหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็น
ภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจําเป็น เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือว่าได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้
ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน

ในกรณีที บริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการตามข้างต้น จนเป็นเหตุให้การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ทั งนี ในการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที 
การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณี
ที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน
รวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สิน และ
ช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือ
ในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วัน
ทําการในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทั งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการกองทุน หรือปฏิบัติผิดไป
จากรายละเอียดโครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับวงเงินที ได้รับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุน เพื อนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
ปรากฏว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที กองทุนรวมไปลงทุนมีการลดลงในลักษณะ ดังนี 
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

เงื อนไข ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังต่อไปนี 

รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่า
ทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง การ
ดําเนินการของ บลจ. ให้สํานักงานและผู้
ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าว
ต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม)

ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที 
มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการ
ให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตาม
ข้อ 1

ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3
ให้สํานักงานทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

สรุปสาระสําคัญของกองทุน Global Property Equities Fund

ชื อ Global Property Equities Fund

อายุโครงการ ไม่กําหนด

ขนาดของกองทุน 868.38 ล้านดอลลาร์ (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2555)

วันจัดตั ง 3 มกราคม 2548

ประเทศที จดทะเบียน ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)

นโยบายการลงทุน มีนโยบายที จะสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นของบริษัท หรือกอง
ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า) ที จดทะเบียน หรือมีการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจากการเป็นเจ้าของ
บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

กรอบการลงทุน

(Investment
Universe)

หุ้นของบริษัท หรือกองทุนทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า)ที จด
ทะเบียน หรือมีการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจาก
การเป็นเจ้าของ บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

Class & currency Class A / USD

ดัชนีอ้างอิง FTSE EPRA/NAREIT Developed NR Index

ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ

1.20% ต่อปี

Performance Fees 10% ของมูลค่า NAV ที มากกว่าดัชนีอ้างอิงในระหว่าง performance period*

ISIN Code LU0209137388 

Bloomberg Ticker HHGPEA2

Investment Manager Henderson Global Investors Limited

Management
Company Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A.

ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์
(Custodian) BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch

* การเรียกเก็บ Performance Fees จะเกิดขึ นได้ก็ต่อเมื อ
 มูลค่า NAV ณ ปัจจุบันจะต้องสูงกว่า NAV ณ จุดเริ มต้นของ performance period 
 อัตราการเพิ มของมูลค่า NAV ในช่วงระยะเวลาการวัดผล จะต้องสูงกว่าอัตราการเพิ มของดัชนีอ้างอิงในช่วงเวลาเดียวกัน

คําจํากัดความของ Performance Period 
 โดยทั วไปคือระหว่างวันที  1 กรกฎาคม ถึงวันที  30 มิถุนายน ทั งนี อาจขยายระยะเวลาได้หากไม่ม ีPerformance Fee ในวัน
ที  30 มิถุนายน
 วันที เริ มต้นของ Performance Period ได้แก่ครั งสุดท้ายที  Performance Fee ถูกจัดเก็บ (หรือวันที ที มีการเริ มจัดเก็บ
Performance Fee เป็นครั งแรก) 
 ณ วันสิ นสุดของ Performance Period แต่ละครั ง Performance Fee ที ได้มีการตั งจ่ายเอาไว้จะถูกจ่ายออกเพื อเป็น
Performance Fee 

ข้อจํากัดที สําคัญในการลงทุน
กองทุน Global Property Equities Fund จะลงทุนในหลักทรัพย์ที ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
และตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในระดับที ต่ํากว่าอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(noninvestment
grade) และตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) รวมกันได้ไม่เกิน 15% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

ทั งนี หากกองทุน Global Property Equities Fund มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นที ไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการ
จะแจ้งการแก้ไขหรือการเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบ
เหตุการณ์ดังกล่าว โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน :

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
ประเภทของตราสาร ได้แก่
1 ตราสารหนี 
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย เป็นไปตามประกาศ
ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่นเดียวกัน
กับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั วไป
ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้แก่
1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ เป็นไปตาม
ประกาศ ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่น
เดียวกันกับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศกําหนด ทั งนี กองทุนมีการ
กําหนดอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมดังนี 
1. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้non investment grade /
unrated ซึ งนํามารวมคํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศทั งหมด หมายถึง ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนและไม่เกินวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ ง
คํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.2.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตาม
รายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืนโดยกรอกใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการ จนถึงเวลา 15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

7.4.2.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.5 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่าน
บริการทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใด
ในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

7.4.2.6. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.2.7. เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2.8 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือ
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมด
นั นด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมี
การเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.2.9 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ
ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่า
รับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขาย

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืน
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่าง
เวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที กองทุนได้รับผลกระ
ทบจากการชําระหรือรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

วันทําการซื อขาย หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ งเป็นวันที ตาม
ปฏิทินที เป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศที กองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ดังนี 
(1) บริษัทจัดการอาจจะทําการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มหรือลด วันและเวลาในการรับคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนหากเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อการส่งคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศ หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินค่าซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
หรืออาจมีผลให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีที เห็นว่า
อาจก่อเกิดผลเสียหายใดๆ แก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเห็นว่ากองทุนอยู่ในภาวะที ไม่สามารถคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการจะคํานึง
ถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก
(2) ในกรณีที วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะ
เลื อนการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการซื อขายถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และ
บริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข)  มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
1.  เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
2.  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
3.  แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
4.  ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

เครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
           เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง ไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง(Liquidity Fee) ได้ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของ
ทรัพย์สินหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดใน
โครงการ และหรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือปรับเพิ มระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตามระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น

อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Liquidity Fee บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฎิบัต ิ: Full swing Pricing / Partial swing Pricing

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด
โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction
costs) ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข
ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื อง
มือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา swing factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ ม
ไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ
ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนิน
การใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Swing Pricing บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการได้ใช้นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing เพื อปกป้องผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจากผลกระทบจากการปรับลด
สัดส่วนที ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับอันเป็นผลมาจากกิจกรรมการซื อขายโดยนักลงทุนรายอื นในกองทุนโดยเฉพาะ โดย
นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing จะช่วยให้กรรมการมีอํานาจในการปรับราคา swing price กับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยลงทุน เพื อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซื อขาย และเพื อรักษามูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงของกองทุนโดยเฉพาะ
ทั งนี นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing นี ใช้กับกองทุนทั งหมดภายในหนังสือชี ชวน

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน (AntiDilution levies –
ADLs)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
(AntiDilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะ
อยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณา
ใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถ
ทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่อง
ของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการกําหนด  ADLs Threshold  โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
(1)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
(2)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี   ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องการการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ
ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัทกําหนดไ
รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อ
กําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุน
และสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที 
บริษัทจัดการกําหนด

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการอาจทําการปรับลดสัดส่วนตามที เห็นสมควร หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ถ้าหากเห็นว่าเป็นการกระทําไปเพื อประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

           การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัท
จัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 7 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาใช ้Notice period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทําการ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมี
มูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) โดยมีหลัก
การในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การ
ประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของตลาด หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวม
ลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช ้Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension
of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Notice period บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วลงทุนไม่เกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซื อ ขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการ
ไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ที กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold  ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate 

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ  gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ
วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น
ได ้

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการและหรือปรับเพิ มหรือลด gate period ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับ
เพิ มได้ไม่เกินกว่าที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่
สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้าง
อยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Redemption Gate บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
หากคําขอไถ่ถอนทั งหมด (รวมถึงสับเปลี ยน) ในวันซื อขายใดๆ เมื อรวมกับคําขอไถ่ถอนที ได้รับในวันซื อขายก่อนหน้าใน
สัปดาห์เดียวกัน เกินกว่า 10% ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนใดๆ ณ ต้นสัปดาห์นั น กรรมการมีสิทธิที จะเลื อนการ
ขอไถ่ถอนทั งหมดหรือบางส่วนได้ เพื อไม่ให้เกินระดับ 10%

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

 การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(Suspension of Dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ว่าจําเป็นต้องระงับการ
ซื อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(2) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(3) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม

อนึ ง การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่ราย
ย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื นนอกจากนี ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน. 11/2564 เรื อง
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับ
ผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิด
จากการขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที 
จ่ายจริง อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี
เพื อแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี 
สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนีย
มอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่า
ธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมอื นๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการจึงอาจเปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับ
ปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
จํานวนมาก เป็นต้น

รายละเอียดเพิ มเติม

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
(ฑ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ฒ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ณ) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ด) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุด
เช็ค เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535  ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงาน
ประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ในระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่มี
 ภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดย
จะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)” ไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in) 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.07 หรือ 200บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out) 
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับ
เปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
o ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท
หรือ
o 200 บาทต่อรายการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อ
ไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณายกเว้น ลดหย่อน หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย รับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) ให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนใน
แต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ น
เดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบล่วง
หน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติ
พิเศษ และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

เปิดเผย ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วง
หน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมติ เพื อ
แก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอ
แก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไข
โครงการในเรื องดังกล่าว

เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนจะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินในต่างประเทศรวมกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที กองทุนลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น การใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื อคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นเงินบาท ในกรณีที มิได้มีการทําสัญญาประกันความเสี ยง บริษัทจัดการจะใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ณ วันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป โดยอัตราแลกเปลี ยนดังกล่าวเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์
ตกลงร่วมกัน

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้
บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที 
บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม
(NAV Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน
4 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ทั งนี การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น
ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

4.ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้
ได้รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วย
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที 
มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5
% ของ
มูลค่า/ราคา
หน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความ
ไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าว
ต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูก
ต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์
และ≥ 0.5%
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้าเงื อนไข
ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของบริษัท
จัดการ เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานดังกล่าวภายในวัน
ทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน
ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการ
เฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวัน
ที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนิน
การของบริษัทจัดการเมื อพบว่า
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนด
ไว้ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลัง
และรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วย
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่
ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคา
ตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั ง
สําเนารายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ ให ้บลจ. ส่งสําเนาเอกสารที 
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการ
ที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของ
ผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับ
ซื อคืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บริษัท
จัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับ
ซื อคืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่

ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ
1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให ้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 31  เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

เป็นไปตามประกาศ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

เป็นไปตามประกาศ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

19/08/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0824/2555] หน้า 7 / 30



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  KTAM World Property RMF 

1.3. ชื อย่อ :  KTPROPERTY RMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) โดยมีมูลค่าขั นต่ําน้อยกว่าที ระบุไว้
ในโครงการในบางกรณีได้ เพื อรองรับการส่งเสริมการขาย การรองรับการลงทุนในรูปแบบการจัดสัดส่วนตามประเภททรัพย์สิน
และบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ โดยเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที แสวงหาโอกาสในการลงทุน
ที มากกว่าการลงทุนภายในประเทศ โดยจะนําเงินลงทุนที ได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global Property Equities Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

 กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
Sector ของกองทุน : PROP

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : FIF (ลงทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ)ิ 
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก
(Passive Management) ส่วนกองทุน Global Property Equities Fund มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด
(Active Management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนรวมนี คือ FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD ที แปลงกลับ
มาเป็นสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพที มีการรับโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี ยงชีพ

รายละเอียดเพิ มเติม :

เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องกับภาค
อสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global Property Equities Fund (กองทุนรวมหลัก) ซึ งเป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) และเป็นกองทุนที จัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก โดยเป็นไปตาม
เกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด
โดยลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือในสกุลเงินอื นใดหากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว ทั งนี กองทุน
จะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในส่วนที เหลือ
อาจจะลงทุนในตราสารแห่งหนี ในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที มีอายุของตราสารหรือสัญญา
หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ตํ่ากว่า 1 ปี โดยเป็นการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อสํารองเงินไว้สําหรับดําเนินงาน
ของกองทุน รอการลงทุนในต่างประเทศ หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และ/หรืออาจจะลงทุนในเงินฝากในสถาบันการ
เงินต่างประเทศ รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงินโดยมี
วัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที 
เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่า
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความ
เสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น นอกจากนี ในส่วนของการลงทุนในประเทศ
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร ดังต่อไปนี 
1. ตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 2. ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถ
ลงทุนได ้(noninvestment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได้
(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น  3. หุ้น/ ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียน / ไม่
ได้ถูกสั งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) 

ในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund หรือในกรณีที กองทุนนี มีการเปลี ยนแปลง
นโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ หรือในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund
ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กองทุน Global Property Equities Fund มีผลตอบแทนตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเท
ศอื นๆ ที มีนโยบายการบริหารจัดการใกล้เคียงกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศ
อื นอย่างเห็นได้ชัด และ/หรือ การลงทุนนั นเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ เมื อพบ
ว่าการบริหารจัดการของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็นไปตามที ระบุหรือสัญญาไว้กับผู้ลงทุน และ/หรือ เมื อกองทุนต่าง
ประเทศดังกล่าวกระทําความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกํากับดูแลในประเทศนั นๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือ เมื อเกิด
เหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็น
ภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจําเป็น เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือว่าได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้
ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน

ในกรณีที บริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการตามข้างต้น จนเป็นเหตุให้การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ทั งนี ในการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที 
การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณี
ที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน
รวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สิน และ
ช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือ
ในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วัน
ทําการในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทั งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการกองทุน หรือปฏิบัติผิดไป
จากรายละเอียดโครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับวงเงินที ได้รับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุน เพื อนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
ปรากฏว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที กองทุนรวมไปลงทุนมีการลดลงในลักษณะ ดังนี 
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

เงื อนไข ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังต่อไปนี 

รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่า
ทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง การ
ดําเนินการของ บลจ. ให้สํานักงานและผู้
ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าว
ต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม)

ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที 
มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการ
ให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตาม
ข้อ 1

ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3
ให้สํานักงานทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

สรุปสาระสําคัญของกองทุน Global Property Equities Fund

ชื อ Global Property Equities Fund

อายุโครงการ ไม่กําหนด

ขนาดของกองทุน 868.38 ล้านดอลลาร์ (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2555)

วันจัดตั ง 3 มกราคม 2548

ประเทศที จดทะเบียน ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)

นโยบายการลงทุน มีนโยบายที จะสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นของบริษัท หรือกอง
ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า) ที จดทะเบียน หรือมีการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจากการเป็นเจ้าของ
บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

กรอบการลงทุน

(Investment
Universe)

หุ้นของบริษัท หรือกองทุนทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า)ที จด
ทะเบียน หรือมีการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจาก
การเป็นเจ้าของ บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

Class & currency Class A / USD

ดัชนีอ้างอิง FTSE EPRA/NAREIT Developed NR Index

ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ

1.20% ต่อปี

Performance Fees 10% ของมูลค่า NAV ที มากกว่าดัชนีอ้างอิงในระหว่าง performance period*

ISIN Code LU0209137388 

Bloomberg Ticker HHGPEA2

Investment Manager Henderson Global Investors Limited

Management
Company Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A.

ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์
(Custodian) BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch

* การเรียกเก็บ Performance Fees จะเกิดขึ นได้ก็ต่อเมื อ
 มูลค่า NAV ณ ปัจจุบันจะต้องสูงกว่า NAV ณ จุดเริ มต้นของ performance period 
 อัตราการเพิ มของมูลค่า NAV ในช่วงระยะเวลาการวัดผล จะต้องสูงกว่าอัตราการเพิ มของดัชนีอ้างอิงในช่วงเวลาเดียวกัน

คําจํากัดความของ Performance Period 
 โดยทั วไปคือระหว่างวันที  1 กรกฎาคม ถึงวันที  30 มิถุนายน ทั งนี อาจขยายระยะเวลาได้หากไม่ม ีPerformance Fee ในวัน
ที  30 มิถุนายน
 วันที เริ มต้นของ Performance Period ได้แก่ครั งสุดท้ายที  Performance Fee ถูกจัดเก็บ (หรือวันที ที มีการเริ มจัดเก็บ
Performance Fee เป็นครั งแรก) 
 ณ วันสิ นสุดของ Performance Period แต่ละครั ง Performance Fee ที ได้มีการตั งจ่ายเอาไว้จะถูกจ่ายออกเพื อเป็น
Performance Fee 

ข้อจํากัดที สําคัญในการลงทุน
กองทุน Global Property Equities Fund จะลงทุนในหลักทรัพย์ที ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
และตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในระดับที ต่ํากว่าอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(noninvestment
grade) และตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) รวมกันได้ไม่เกิน 15% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

ทั งนี หากกองทุน Global Property Equities Fund มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นที ไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการ
จะแจ้งการแก้ไขหรือการเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบ
เหตุการณ์ดังกล่าว โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน :

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
ประเภทของตราสาร ได้แก่
1 ตราสารหนี 
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย เป็นไปตามประกาศ
ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่นเดียวกัน
กับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั วไป
ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้แก่
1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ เป็นไปตาม
ประกาศ ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่น
เดียวกันกับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศกําหนด ทั งนี กองทุนมีการ
กําหนดอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมดังนี 
1. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้non investment grade /
unrated ซึ งนํามารวมคํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศทั งหมด หมายถึง ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนและไม่เกินวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ ง
คํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.2.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตาม
รายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืนโดยกรอกใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการ จนถึงเวลา 15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

7.4.2.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.5 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่าน
บริการทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใด
ในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

7.4.2.6. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.2.7. เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2.8 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือ
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมด
นั นด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมี
การเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.2.9 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ
ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่า
รับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขาย

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืน
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่าง
เวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที กองทุนได้รับผลกระ
ทบจากการชําระหรือรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

วันทําการซื อขาย หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ งเป็นวันที ตาม
ปฏิทินที เป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศที กองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ดังนี 
(1) บริษัทจัดการอาจจะทําการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มหรือลด วันและเวลาในการรับคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนหากเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อการส่งคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศ หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินค่าซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
หรืออาจมีผลให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีที เห็นว่า
อาจก่อเกิดผลเสียหายใดๆ แก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเห็นว่ากองทุนอยู่ในภาวะที ไม่สามารถคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการจะคํานึง
ถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก
(2) ในกรณีที วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะ
เลื อนการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการซื อขายถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และ
บริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข)  มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
1.  เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
2.  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
3.  แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
4.  ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

เครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
           เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง ไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง(Liquidity Fee) ได้ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของ
ทรัพย์สินหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดใน
โครงการ และหรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือปรับเพิ มระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตามระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น

อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Liquidity Fee บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฎิบัต ิ: Full swing Pricing / Partial swing Pricing

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด
โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction
costs) ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข
ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื อง
มือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา swing factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ ม
ไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ
ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนิน
การใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Swing Pricing บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการได้ใช้นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing เพื อปกป้องผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจากผลกระทบจากการปรับลด
สัดส่วนที ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับอันเป็นผลมาจากกิจกรรมการซื อขายโดยนักลงทุนรายอื นในกองทุนโดยเฉพาะ โดย
นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing จะช่วยให้กรรมการมีอํานาจในการปรับราคา swing price กับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยลงทุน เพื อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซื อขาย และเพื อรักษามูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงของกองทุนโดยเฉพาะ
ทั งนี นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing นี ใช้กับกองทุนทั งหมดภายในหนังสือชี ชวน

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน (AntiDilution levies –
ADLs)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
(AntiDilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะ
อยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณา
ใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถ
ทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่อง
ของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการกําหนด  ADLs Threshold  โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
(1)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
(2)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี   ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องการการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ
ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัทกําหนดไ
รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อ
กําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุน
และสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที 
บริษัทจัดการกําหนด

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการอาจทําการปรับลดสัดส่วนตามที เห็นสมควร หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ถ้าหากเห็นว่าเป็นการกระทําไปเพื อประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

           การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัท
จัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 7 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาใช ้Notice period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทําการ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมี
มูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) โดยมีหลัก
การในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การ
ประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของตลาด หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวม
ลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช ้Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension
of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Notice period บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วลงทุนไม่เกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซื อ ขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการ
ไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ที กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold  ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate 

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ  gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ
วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น
ได ้

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการและหรือปรับเพิ มหรือลด gate period ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับ
เพิ มได้ไม่เกินกว่าที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่
สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้าง
อยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Redemption Gate บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
หากคําขอไถ่ถอนทั งหมด (รวมถึงสับเปลี ยน) ในวันซื อขายใดๆ เมื อรวมกับคําขอไถ่ถอนที ได้รับในวันซื อขายก่อนหน้าใน
สัปดาห์เดียวกัน เกินกว่า 10% ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนใดๆ ณ ต้นสัปดาห์นั น กรรมการมีสิทธิที จะเลื อนการ
ขอไถ่ถอนทั งหมดหรือบางส่วนได้ เพื อไม่ให้เกินระดับ 10%

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

 การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(Suspension of Dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ว่าจําเป็นต้องระงับการ
ซื อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(2) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(3) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม

อนึ ง การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่ราย
ย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื นนอกจากนี ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน. 11/2564 เรื อง
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับ
ผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิด
จากการขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที 
จ่ายจริง อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี
เพื อแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี 
สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนีย
มอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่า
ธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมอื นๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการจึงอาจเปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับ
ปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
จํานวนมาก เป็นต้น

รายละเอียดเพิ มเติม

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
(ฑ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ฒ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ณ) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ด) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุด
เช็ค เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535  ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงาน
ประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ในระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่มี
 ภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดย
จะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)” ไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in) 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.07 หรือ 200บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out) 
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับ
เปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
o ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท
หรือ
o 200 บาทต่อรายการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อ
ไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณายกเว้น ลดหย่อน หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย รับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) ให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนใน
แต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ น
เดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบล่วง
หน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติ
พิเศษ และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

เปิดเผย ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วง
หน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมติ เพื อ
แก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอ
แก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไข
โครงการในเรื องดังกล่าว

เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนจะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินในต่างประเทศรวมกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที กองทุนลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น การใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื อคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นเงินบาท ในกรณีที มิได้มีการทําสัญญาประกันความเสี ยง บริษัทจัดการจะใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ณ วันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป โดยอัตราแลกเปลี ยนดังกล่าวเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์
ตกลงร่วมกัน

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้
บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที 
บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม
(NAV Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน
4 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ทั งนี การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น
ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

4.ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้
ได้รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วย
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที 
มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5
% ของ
มูลค่า/ราคา
หน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความ
ไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าว
ต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูก
ต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์
และ≥ 0.5%
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้าเงื อนไข
ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของบริษัท
จัดการ เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานดังกล่าวภายในวัน
ทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน
ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการ
เฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวัน
ที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนิน
การของบริษัทจัดการเมื อพบว่า
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนด
ไว้ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลัง
และรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วย
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่
ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคา
ตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั ง
สําเนารายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ ให ้บลจ. ส่งสําเนาเอกสารที 
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการ
ที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของ
ผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับ
ซื อคืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บริษัท
จัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับ
ซื อคืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่

ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ
1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให ้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 31  เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

เป็นไปตามประกาศ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

เป็นไปตามประกาศ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

19/08/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0824/2555] หน้า 8 / 30



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  KTAM World Property RMF 

1.3. ชื อย่อ :  KTPROPERTY RMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) โดยมีมูลค่าขั นต่ําน้อยกว่าที ระบุไว้
ในโครงการในบางกรณีได้ เพื อรองรับการส่งเสริมการขาย การรองรับการลงทุนในรูปแบบการจัดสัดส่วนตามประเภททรัพย์สิน
และบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ โดยเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที แสวงหาโอกาสในการลงทุน
ที มากกว่าการลงทุนภายในประเทศ โดยจะนําเงินลงทุนที ได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global Property Equities Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

 กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
Sector ของกองทุน : PROP

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : FIF (ลงทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ)ิ 
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก
(Passive Management) ส่วนกองทุน Global Property Equities Fund มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด
(Active Management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนรวมนี คือ FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD ที แปลงกลับ
มาเป็นสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพที มีการรับโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี ยงชีพ

รายละเอียดเพิ มเติม :

เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องกับภาค
อสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global Property Equities Fund (กองทุนรวมหลัก) ซึ งเป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) และเป็นกองทุนที จัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก โดยเป็นไปตาม
เกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด
โดยลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือในสกุลเงินอื นใดหากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว ทั งนี กองทุน
จะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในส่วนที เหลือ
อาจจะลงทุนในตราสารแห่งหนี ในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที มีอายุของตราสารหรือสัญญา
หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ตํ่ากว่า 1 ปี โดยเป็นการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อสํารองเงินไว้สําหรับดําเนินงาน
ของกองทุน รอการลงทุนในต่างประเทศ หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และ/หรืออาจจะลงทุนในเงินฝากในสถาบันการ
เงินต่างประเทศ รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงินโดยมี
วัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที 
เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่า
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความ
เสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น นอกจากนี ในส่วนของการลงทุนในประเทศ
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร ดังต่อไปนี 
1. ตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 2. ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถ
ลงทุนได ้(noninvestment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได้
(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น  3. หุ้น/ ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียน / ไม่
ได้ถูกสั งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) 

ในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund หรือในกรณีที กองทุนนี มีการเปลี ยนแปลง
นโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ หรือในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund
ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กองทุน Global Property Equities Fund มีผลตอบแทนตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเท
ศอื นๆ ที มีนโยบายการบริหารจัดการใกล้เคียงกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศ
อื นอย่างเห็นได้ชัด และ/หรือ การลงทุนนั นเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ เมื อพบ
ว่าการบริหารจัดการของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็นไปตามที ระบุหรือสัญญาไว้กับผู้ลงทุน และ/หรือ เมื อกองทุนต่าง
ประเทศดังกล่าวกระทําความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกํากับดูแลในประเทศนั นๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือ เมื อเกิด
เหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็น
ภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจําเป็น เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือว่าได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้
ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน

ในกรณีที บริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการตามข้างต้น จนเป็นเหตุให้การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ทั งนี ในการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที 
การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณี
ที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน
รวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สิน และ
ช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือ
ในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วัน
ทําการในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทั งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการกองทุน หรือปฏิบัติผิดไป
จากรายละเอียดโครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับวงเงินที ได้รับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุน เพื อนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
ปรากฏว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที กองทุนรวมไปลงทุนมีการลดลงในลักษณะ ดังนี 
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

เงื อนไข ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังต่อไปนี 

รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่า
ทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง การ
ดําเนินการของ บลจ. ให้สํานักงานและผู้
ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าว
ต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม)

ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที 
มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการ
ให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตาม
ข้อ 1

ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3
ให้สํานักงานทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

สรุปสาระสําคัญของกองทุน Global Property Equities Fund

ชื อ Global Property Equities Fund

อายุโครงการ ไม่กําหนด

ขนาดของกองทุน 868.38 ล้านดอลลาร์ (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2555)

วันจัดตั ง 3 มกราคม 2548

ประเทศที จดทะเบียน ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)

นโยบายการลงทุน มีนโยบายที จะสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นของบริษัท หรือกอง
ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า) ที จดทะเบียน หรือมีการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจากการเป็นเจ้าของ
บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

กรอบการลงทุน

(Investment
Universe)

หุ้นของบริษัท หรือกองทุนทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า)ที จด
ทะเบียน หรือมีการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจาก
การเป็นเจ้าของ บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

Class & currency Class A / USD

ดัชนีอ้างอิง FTSE EPRA/NAREIT Developed NR Index

ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ

1.20% ต่อปี

Performance Fees 10% ของมูลค่า NAV ที มากกว่าดัชนีอ้างอิงในระหว่าง performance period*

ISIN Code LU0209137388 

Bloomberg Ticker HHGPEA2

Investment Manager Henderson Global Investors Limited

Management
Company Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A.

ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์
(Custodian) BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch

* การเรียกเก็บ Performance Fees จะเกิดขึ นได้ก็ต่อเมื อ
 มูลค่า NAV ณ ปัจจุบันจะต้องสูงกว่า NAV ณ จุดเริ มต้นของ performance period 
 อัตราการเพิ มของมูลค่า NAV ในช่วงระยะเวลาการวัดผล จะต้องสูงกว่าอัตราการเพิ มของดัชนีอ้างอิงในช่วงเวลาเดียวกัน

คําจํากัดความของ Performance Period 
 โดยทั วไปคือระหว่างวันที  1 กรกฎาคม ถึงวันที  30 มิถุนายน ทั งนี อาจขยายระยะเวลาได้หากไม่ม ีPerformance Fee ในวัน
ที  30 มิถุนายน
 วันที เริ มต้นของ Performance Period ได้แก่ครั งสุดท้ายที  Performance Fee ถูกจัดเก็บ (หรือวันที ที มีการเริ มจัดเก็บ
Performance Fee เป็นครั งแรก) 
 ณ วันสิ นสุดของ Performance Period แต่ละครั ง Performance Fee ที ได้มีการตั งจ่ายเอาไว้จะถูกจ่ายออกเพื อเป็น
Performance Fee 

ข้อจํากัดที สําคัญในการลงทุน
กองทุน Global Property Equities Fund จะลงทุนในหลักทรัพย์ที ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
และตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในระดับที ต่ํากว่าอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(noninvestment
grade) และตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) รวมกันได้ไม่เกิน 15% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

ทั งนี หากกองทุน Global Property Equities Fund มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นที ไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการ
จะแจ้งการแก้ไขหรือการเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบ
เหตุการณ์ดังกล่าว โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน :

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
ประเภทของตราสาร ได้แก่
1 ตราสารหนี 
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย เป็นไปตามประกาศ
ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่นเดียวกัน
กับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั วไป
ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้แก่
1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ เป็นไปตาม
ประกาศ ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่น
เดียวกันกับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศกําหนด ทั งนี กองทุนมีการ
กําหนดอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมดังนี 
1. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้non investment grade /
unrated ซึ งนํามารวมคํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศทั งหมด หมายถึง ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนและไม่เกินวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ ง
คํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.2.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตาม
รายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืนโดยกรอกใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการ จนถึงเวลา 15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

7.4.2.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.5 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่าน
บริการทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใด
ในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

7.4.2.6. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.2.7. เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2.8 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือ
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมด
นั นด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมี
การเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.2.9 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ
ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่า
รับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขาย

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืน
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่าง
เวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที กองทุนได้รับผลกระ
ทบจากการชําระหรือรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

วันทําการซื อขาย หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ งเป็นวันที ตาม
ปฏิทินที เป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศที กองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ดังนี 
(1) บริษัทจัดการอาจจะทําการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มหรือลด วันและเวลาในการรับคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนหากเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อการส่งคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศ หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินค่าซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
หรืออาจมีผลให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีที เห็นว่า
อาจก่อเกิดผลเสียหายใดๆ แก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเห็นว่ากองทุนอยู่ในภาวะที ไม่สามารถคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการจะคํานึง
ถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก
(2) ในกรณีที วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะ
เลื อนการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการซื อขายถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และ
บริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข)  มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
1.  เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
2.  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
3.  แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
4.  ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

เครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
           เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง ไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง(Liquidity Fee) ได้ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของ
ทรัพย์สินหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดใน
โครงการ และหรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือปรับเพิ มระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตามระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น

อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Liquidity Fee บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฎิบัต ิ: Full swing Pricing / Partial swing Pricing

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด
โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction
costs) ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข
ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื อง
มือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา swing factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ ม
ไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ
ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนิน
การใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Swing Pricing บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการได้ใช้นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing เพื อปกป้องผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจากผลกระทบจากการปรับลด
สัดส่วนที ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับอันเป็นผลมาจากกิจกรรมการซื อขายโดยนักลงทุนรายอื นในกองทุนโดยเฉพาะ โดย
นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing จะช่วยให้กรรมการมีอํานาจในการปรับราคา swing price กับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยลงทุน เพื อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซื อขาย และเพื อรักษามูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงของกองทุนโดยเฉพาะ
ทั งนี นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing นี ใช้กับกองทุนทั งหมดภายในหนังสือชี ชวน

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน (AntiDilution levies –
ADLs)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
(AntiDilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะ
อยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณา
ใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถ
ทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่อง
ของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการกําหนด  ADLs Threshold  โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
(1)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
(2)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี   ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องการการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ
ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัทกําหนดไ
รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อ
กําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุน
และสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที 
บริษัทจัดการกําหนด

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการอาจทําการปรับลดสัดส่วนตามที เห็นสมควร หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ถ้าหากเห็นว่าเป็นการกระทําไปเพื อประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

           การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัท
จัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 7 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาใช ้Notice period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทําการ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมี
มูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) โดยมีหลัก
การในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การ
ประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของตลาด หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวม
ลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช ้Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension
of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Notice period บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วลงทุนไม่เกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซื อ ขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการ
ไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ที กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold  ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate 

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ  gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ
วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น
ได ้

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการและหรือปรับเพิ มหรือลด gate period ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับ
เพิ มได้ไม่เกินกว่าที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่
สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้าง
อยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Redemption Gate บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
หากคําขอไถ่ถอนทั งหมด (รวมถึงสับเปลี ยน) ในวันซื อขายใดๆ เมื อรวมกับคําขอไถ่ถอนที ได้รับในวันซื อขายก่อนหน้าใน
สัปดาห์เดียวกัน เกินกว่า 10% ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนใดๆ ณ ต้นสัปดาห์นั น กรรมการมีสิทธิที จะเลื อนการ
ขอไถ่ถอนทั งหมดหรือบางส่วนได้ เพื อไม่ให้เกินระดับ 10%

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

 การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(Suspension of Dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ว่าจําเป็นต้องระงับการ
ซื อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(2) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(3) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม

อนึ ง การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่ราย
ย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื นนอกจากนี ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน. 11/2564 เรื อง
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับ
ผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิด
จากการขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที 
จ่ายจริง อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี
เพื อแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี 
สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนีย
มอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่า
ธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมอื นๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการจึงอาจเปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับ
ปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
จํานวนมาก เป็นต้น

รายละเอียดเพิ มเติม

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
(ฑ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ฒ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ณ) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ด) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุด
เช็ค เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535  ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงาน
ประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ในระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่มี
 ภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดย
จะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)” ไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in) 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.07 หรือ 200บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out) 
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับ
เปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
o ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท
หรือ
o 200 บาทต่อรายการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อ
ไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณายกเว้น ลดหย่อน หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย รับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) ให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนใน
แต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ น
เดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบล่วง
หน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติ
พิเศษ และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

เปิดเผย ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วง
หน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมติ เพื อ
แก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอ
แก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไข
โครงการในเรื องดังกล่าว

เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนจะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินในต่างประเทศรวมกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที กองทุนลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น การใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื อคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นเงินบาท ในกรณีที มิได้มีการทําสัญญาประกันความเสี ยง บริษัทจัดการจะใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ณ วันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป โดยอัตราแลกเปลี ยนดังกล่าวเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์
ตกลงร่วมกัน

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้
บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที 
บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม
(NAV Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน
4 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ทั งนี การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น
ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

4.ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้
ได้รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วย
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที 
มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5
% ของ
มูลค่า/ราคา
หน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความ
ไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าว
ต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูก
ต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์
และ≥ 0.5%
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้าเงื อนไข
ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของบริษัท
จัดการ เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานดังกล่าวภายในวัน
ทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน
ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการ
เฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวัน
ที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนิน
การของบริษัทจัดการเมื อพบว่า
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนด
ไว้ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลัง
และรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วย
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่
ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคา
ตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั ง
สําเนารายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ ให ้บลจ. ส่งสําเนาเอกสารที 
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการ
ที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของ
ผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับ
ซื อคืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บริษัท
จัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับ
ซื อคืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่

ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ
1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให ้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 31  เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
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20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

เป็นไปตามประกาศ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

เป็นไปตามประกาศ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

19/08/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0824/2555] หน้า 9 / 30



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  KTAM World Property RMF 

1.3. ชื อย่อ :  KTPROPERTY RMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) โดยมีมูลค่าขั นต่ําน้อยกว่าที ระบุไว้
ในโครงการในบางกรณีได้ เพื อรองรับการส่งเสริมการขาย การรองรับการลงทุนในรูปแบบการจัดสัดส่วนตามประเภททรัพย์สิน
และบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ โดยเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที แสวงหาโอกาสในการลงทุน
ที มากกว่าการลงทุนภายในประเทศ โดยจะนําเงินลงทุนที ได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global Property Equities Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

 กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
Sector ของกองทุน : PROP

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : FIF (ลงทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ)ิ 
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก
(Passive Management) ส่วนกองทุน Global Property Equities Fund มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด
(Active Management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนรวมนี คือ FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD ที แปลงกลับ
มาเป็นสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพที มีการรับโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี ยงชีพ

รายละเอียดเพิ มเติม :

เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องกับภาค
อสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global Property Equities Fund (กองทุนรวมหลัก) ซึ งเป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) และเป็นกองทุนที จัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก โดยเป็นไปตาม
เกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด
โดยลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือในสกุลเงินอื นใดหากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว ทั งนี กองทุน
จะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในส่วนที เหลือ
อาจจะลงทุนในตราสารแห่งหนี ในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที มีอายุของตราสารหรือสัญญา
หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ตํ่ากว่า 1 ปี โดยเป็นการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อสํารองเงินไว้สําหรับดําเนินงาน
ของกองทุน รอการลงทุนในต่างประเทศ หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และ/หรืออาจจะลงทุนในเงินฝากในสถาบันการ
เงินต่างประเทศ รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงินโดยมี
วัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที 
เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่า
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความ
เสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น นอกจากนี ในส่วนของการลงทุนในประเทศ
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร ดังต่อไปนี 
1. ตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 2. ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถ
ลงทุนได ้(noninvestment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได้
(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น  3. หุ้น/ ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียน / ไม่
ได้ถูกสั งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) 

ในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund หรือในกรณีที กองทุนนี มีการเปลี ยนแปลง
นโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ หรือในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund
ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กองทุน Global Property Equities Fund มีผลตอบแทนตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเท
ศอื นๆ ที มีนโยบายการบริหารจัดการใกล้เคียงกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศ
อื นอย่างเห็นได้ชัด และ/หรือ การลงทุนนั นเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ เมื อพบ
ว่าการบริหารจัดการของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็นไปตามที ระบุหรือสัญญาไว้กับผู้ลงทุน และ/หรือ เมื อกองทุนต่าง
ประเทศดังกล่าวกระทําความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกํากับดูแลในประเทศนั นๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือ เมื อเกิด
เหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็น
ภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจําเป็น เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือว่าได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้
ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน

ในกรณีที บริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการตามข้างต้น จนเป็นเหตุให้การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ทั งนี ในการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที 
การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณี
ที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน
รวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สิน และ
ช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือ
ในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วัน
ทําการในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทั งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการกองทุน หรือปฏิบัติผิดไป
จากรายละเอียดโครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับวงเงินที ได้รับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุน เพื อนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
ปรากฏว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที กองทุนรวมไปลงทุนมีการลดลงในลักษณะ ดังนี 
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

เงื อนไข ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังต่อไปนี 

รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่า
ทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง การ
ดําเนินการของ บลจ. ให้สํานักงานและผู้
ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าว
ต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม)

ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที 
มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการ
ให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตาม
ข้อ 1

ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3
ให้สํานักงานทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

สรุปสาระสําคัญของกองทุน Global Property Equities Fund

ชื อ Global Property Equities Fund

อายุโครงการ ไม่กําหนด

ขนาดของกองทุน 868.38 ล้านดอลลาร์ (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2555)

วันจัดตั ง 3 มกราคม 2548

ประเทศที จดทะเบียน ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)

นโยบายการลงทุน มีนโยบายที จะสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นของบริษัท หรือกอง
ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า) ที จดทะเบียน หรือมีการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจากการเป็นเจ้าของ
บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

กรอบการลงทุน

(Investment
Universe)

หุ้นของบริษัท หรือกองทุนทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า)ที จด
ทะเบียน หรือมีการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจาก
การเป็นเจ้าของ บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

Class & currency Class A / USD

ดัชนีอ้างอิง FTSE EPRA/NAREIT Developed NR Index

ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ

1.20% ต่อปี

Performance Fees 10% ของมูลค่า NAV ที มากกว่าดัชนีอ้างอิงในระหว่าง performance period*

ISIN Code LU0209137388 

Bloomberg Ticker HHGPEA2

Investment Manager Henderson Global Investors Limited

Management
Company Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A.

ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์
(Custodian) BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch

* การเรียกเก็บ Performance Fees จะเกิดขึ นได้ก็ต่อเมื อ
 มูลค่า NAV ณ ปัจจุบันจะต้องสูงกว่า NAV ณ จุดเริ มต้นของ performance period 
 อัตราการเพิ มของมูลค่า NAV ในช่วงระยะเวลาการวัดผล จะต้องสูงกว่าอัตราการเพิ มของดัชนีอ้างอิงในช่วงเวลาเดียวกัน

คําจํากัดความของ Performance Period 
 โดยทั วไปคือระหว่างวันที  1 กรกฎาคม ถึงวันที  30 มิถุนายน ทั งนี อาจขยายระยะเวลาได้หากไม่ม ีPerformance Fee ในวัน
ที  30 มิถุนายน
 วันที เริ มต้นของ Performance Period ได้แก่ครั งสุดท้ายที  Performance Fee ถูกจัดเก็บ (หรือวันที ที มีการเริ มจัดเก็บ
Performance Fee เป็นครั งแรก) 
 ณ วันสิ นสุดของ Performance Period แต่ละครั ง Performance Fee ที ได้มีการตั งจ่ายเอาไว้จะถูกจ่ายออกเพื อเป็น
Performance Fee 

ข้อจํากัดที สําคัญในการลงทุน
กองทุน Global Property Equities Fund จะลงทุนในหลักทรัพย์ที ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
และตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในระดับที ต่ํากว่าอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(noninvestment
grade) และตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) รวมกันได้ไม่เกิน 15% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

ทั งนี หากกองทุน Global Property Equities Fund มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นที ไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการ
จะแจ้งการแก้ไขหรือการเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบ
เหตุการณ์ดังกล่าว โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน :

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
ประเภทของตราสาร ได้แก่
1 ตราสารหนี 
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย เป็นไปตามประกาศ
ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่นเดียวกัน
กับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั วไป
ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้แก่
1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ เป็นไปตาม
ประกาศ ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่น
เดียวกันกับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศกําหนด ทั งนี กองทุนมีการ
กําหนดอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมดังนี 
1. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้non investment grade /
unrated ซึ งนํามารวมคํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศทั งหมด หมายถึง ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนและไม่เกินวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ ง
คํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.2.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตาม
รายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืนโดยกรอกใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการ จนถึงเวลา 15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

7.4.2.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.5 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่าน
บริการทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใด
ในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

7.4.2.6. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.2.7. เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2.8 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือ
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมด
นั นด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมี
การเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.2.9 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ
ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่า
รับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขาย

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืน
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่าง
เวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที กองทุนได้รับผลกระ
ทบจากการชําระหรือรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

วันทําการซื อขาย หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ งเป็นวันที ตาม
ปฏิทินที เป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศที กองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ดังนี 
(1) บริษัทจัดการอาจจะทําการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มหรือลด วันและเวลาในการรับคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนหากเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อการส่งคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศ หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินค่าซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
หรืออาจมีผลให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีที เห็นว่า
อาจก่อเกิดผลเสียหายใดๆ แก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเห็นว่ากองทุนอยู่ในภาวะที ไม่สามารถคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการจะคํานึง
ถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก
(2) ในกรณีที วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะ
เลื อนการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการซื อขายถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และ
บริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข)  มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
1.  เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
2.  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
3.  แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
4.  ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

เครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
           เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง ไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง(Liquidity Fee) ได้ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของ
ทรัพย์สินหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดใน
โครงการ และหรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือปรับเพิ มระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตามระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น

อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Liquidity Fee บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฎิบัต ิ: Full swing Pricing / Partial swing Pricing

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด
โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction
costs) ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข
ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื อง
มือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา swing factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ ม
ไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ
ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนิน
การใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Swing Pricing บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการได้ใช้นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing เพื อปกป้องผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจากผลกระทบจากการปรับลด
สัดส่วนที ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับอันเป็นผลมาจากกิจกรรมการซื อขายโดยนักลงทุนรายอื นในกองทุนโดยเฉพาะ โดย
นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing จะช่วยให้กรรมการมีอํานาจในการปรับราคา swing price กับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยลงทุน เพื อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซื อขาย และเพื อรักษามูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงของกองทุนโดยเฉพาะ
ทั งนี นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing นี ใช้กับกองทุนทั งหมดภายในหนังสือชี ชวน

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน (AntiDilution levies –
ADLs)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
(AntiDilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะ
อยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณา
ใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถ
ทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่อง
ของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการกําหนด  ADLs Threshold  โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
(1)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
(2)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี   ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องการการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ
ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัทกําหนดไ
รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อ
กําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุน
และสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที 
บริษัทจัดการกําหนด

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการอาจทําการปรับลดสัดส่วนตามที เห็นสมควร หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ถ้าหากเห็นว่าเป็นการกระทําไปเพื อประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

           การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัท
จัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 7 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาใช ้Notice period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทําการ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมี
มูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) โดยมีหลัก
การในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การ
ประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของตลาด หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวม
ลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช ้Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension
of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Notice period บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วลงทุนไม่เกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซื อ ขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการ
ไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ที กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold  ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate 

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ  gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ
วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น
ได ้

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการและหรือปรับเพิ มหรือลด gate period ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับ
เพิ มได้ไม่เกินกว่าที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่
สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้าง
อยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Redemption Gate บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
หากคําขอไถ่ถอนทั งหมด (รวมถึงสับเปลี ยน) ในวันซื อขายใดๆ เมื อรวมกับคําขอไถ่ถอนที ได้รับในวันซื อขายก่อนหน้าใน
สัปดาห์เดียวกัน เกินกว่า 10% ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนใดๆ ณ ต้นสัปดาห์นั น กรรมการมีสิทธิที จะเลื อนการ
ขอไถ่ถอนทั งหมดหรือบางส่วนได้ เพื อไม่ให้เกินระดับ 10%

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

 การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(Suspension of Dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ว่าจําเป็นต้องระงับการ
ซื อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(2) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(3) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม

อนึ ง การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่ราย
ย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื นนอกจากนี ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน. 11/2564 เรื อง
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับ
ผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิด
จากการขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที 
จ่ายจริง อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี
เพื อแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี 
สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนีย
มอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่า
ธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมอื นๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการจึงอาจเปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับ
ปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
จํานวนมาก เป็นต้น

รายละเอียดเพิ มเติม

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
(ฑ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ฒ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ณ) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ด) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุด
เช็ค เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535  ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงาน
ประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ในระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่มี
 ภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดย
จะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)” ไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in) 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.07 หรือ 200บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out) 
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับ
เปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
o ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท
หรือ
o 200 บาทต่อรายการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อ
ไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณายกเว้น ลดหย่อน หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย รับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) ให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนใน
แต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ น
เดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบล่วง
หน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติ
พิเศษ และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

เปิดเผย ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วง
หน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมติ เพื อ
แก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอ
แก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไข
โครงการในเรื องดังกล่าว

เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนจะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินในต่างประเทศรวมกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที กองทุนลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น การใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื อคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นเงินบาท ในกรณีที มิได้มีการทําสัญญาประกันความเสี ยง บริษัทจัดการจะใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ณ วันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป โดยอัตราแลกเปลี ยนดังกล่าวเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์
ตกลงร่วมกัน

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้
บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที 
บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม
(NAV Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน
4 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ทั งนี การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น
ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

4.ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้
ได้รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วย
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที 
มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5
% ของ
มูลค่า/ราคา
หน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความ
ไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าว
ต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูก
ต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์
และ≥ 0.5%
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้าเงื อนไข
ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของบริษัท
จัดการ เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานดังกล่าวภายในวัน
ทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน
ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการ
เฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวัน
ที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนิน
การของบริษัทจัดการเมื อพบว่า
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนด
ไว้ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลัง
และรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วย
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่
ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคา
ตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั ง
สําเนารายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ ให ้บลจ. ส่งสําเนาเอกสารที 
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการ
ที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของ
ผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับ
ซื อคืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บริษัท
จัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับ
ซื อคืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่

ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ
1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให ้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 31  เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

เป็นไปตามประกาศ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

เป็นไปตามประกาศ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

19/08/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0824/2555] หน้า 10 / 30



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  KTAM World Property RMF 

1.3. ชื อย่อ :  KTPROPERTY RMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) โดยมีมูลค่าขั นต่ําน้อยกว่าที ระบุไว้
ในโครงการในบางกรณีได้ เพื อรองรับการส่งเสริมการขาย การรองรับการลงทุนในรูปแบบการจัดสัดส่วนตามประเภททรัพย์สิน
และบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ โดยเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที แสวงหาโอกาสในการลงทุน
ที มากกว่าการลงทุนภายในประเทศ โดยจะนําเงินลงทุนที ได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global Property Equities Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

 กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
Sector ของกองทุน : PROP

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : FIF (ลงทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ)ิ 
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก
(Passive Management) ส่วนกองทุน Global Property Equities Fund มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด
(Active Management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนรวมนี คือ FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD ที แปลงกลับ
มาเป็นสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพที มีการรับโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี ยงชีพ

รายละเอียดเพิ มเติม :

เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องกับภาค
อสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global Property Equities Fund (กองทุนรวมหลัก) ซึ งเป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) และเป็นกองทุนที จัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก โดยเป็นไปตาม
เกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด
โดยลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือในสกุลเงินอื นใดหากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว ทั งนี กองทุน
จะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในส่วนที เหลือ
อาจจะลงทุนในตราสารแห่งหนี ในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที มีอายุของตราสารหรือสัญญา
หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ตํ่ากว่า 1 ปี โดยเป็นการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อสํารองเงินไว้สําหรับดําเนินงาน
ของกองทุน รอการลงทุนในต่างประเทศ หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และ/หรืออาจจะลงทุนในเงินฝากในสถาบันการ
เงินต่างประเทศ รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงินโดยมี
วัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที 
เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่า
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความ
เสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น นอกจากนี ในส่วนของการลงทุนในประเทศ
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร ดังต่อไปนี 
1. ตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 2. ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถ
ลงทุนได ้(noninvestment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได้
(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น  3. หุ้น/ ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียน / ไม่
ได้ถูกสั งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) 

ในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund หรือในกรณีที กองทุนนี มีการเปลี ยนแปลง
นโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ หรือในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund
ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กองทุน Global Property Equities Fund มีผลตอบแทนตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเท
ศอื นๆ ที มีนโยบายการบริหารจัดการใกล้เคียงกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศ
อื นอย่างเห็นได้ชัด และ/หรือ การลงทุนนั นเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ เมื อพบ
ว่าการบริหารจัดการของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็นไปตามที ระบุหรือสัญญาไว้กับผู้ลงทุน และ/หรือ เมื อกองทุนต่าง
ประเทศดังกล่าวกระทําความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกํากับดูแลในประเทศนั นๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือ เมื อเกิด
เหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็น
ภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจําเป็น เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือว่าได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้
ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน

ในกรณีที บริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการตามข้างต้น จนเป็นเหตุให้การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ทั งนี ในการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที 
การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณี
ที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน
รวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สิน และ
ช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือ
ในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วัน
ทําการในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทั งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการกองทุน หรือปฏิบัติผิดไป
จากรายละเอียดโครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับวงเงินที ได้รับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุน เพื อนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
ปรากฏว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที กองทุนรวมไปลงทุนมีการลดลงในลักษณะ ดังนี 
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

เงื อนไข ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังต่อไปนี 

รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่า
ทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง การ
ดําเนินการของ บลจ. ให้สํานักงานและผู้
ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าว
ต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม)

ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที 
มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการ
ให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตาม
ข้อ 1

ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3
ให้สํานักงานทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

สรุปสาระสําคัญของกองทุน Global Property Equities Fund

ชื อ Global Property Equities Fund

อายุโครงการ ไม่กําหนด

ขนาดของกองทุน 868.38 ล้านดอลลาร์ (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2555)

วันจัดตั ง 3 มกราคม 2548

ประเทศที จดทะเบียน ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)

นโยบายการลงทุน มีนโยบายที จะสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นของบริษัท หรือกอง
ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า) ที จดทะเบียน หรือมีการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจากการเป็นเจ้าของ
บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

กรอบการลงทุน

(Investment
Universe)

หุ้นของบริษัท หรือกองทุนทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า)ที จด
ทะเบียน หรือมีการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจาก
การเป็นเจ้าของ บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

Class & currency Class A / USD

ดัชนีอ้างอิง FTSE EPRA/NAREIT Developed NR Index

ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ

1.20% ต่อปี

Performance Fees 10% ของมูลค่า NAV ที มากกว่าดัชนีอ้างอิงในระหว่าง performance period*

ISIN Code LU0209137388 

Bloomberg Ticker HHGPEA2

Investment Manager Henderson Global Investors Limited

Management
Company Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A.

ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์
(Custodian) BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch

* การเรียกเก็บ Performance Fees จะเกิดขึ นได้ก็ต่อเมื อ
 มูลค่า NAV ณ ปัจจุบันจะต้องสูงกว่า NAV ณ จุดเริ มต้นของ performance period 
 อัตราการเพิ มของมูลค่า NAV ในช่วงระยะเวลาการวัดผล จะต้องสูงกว่าอัตราการเพิ มของดัชนีอ้างอิงในช่วงเวลาเดียวกัน

คําจํากัดความของ Performance Period 
 โดยทั วไปคือระหว่างวันที  1 กรกฎาคม ถึงวันที  30 มิถุนายน ทั งนี อาจขยายระยะเวลาได้หากไม่ม ีPerformance Fee ในวัน
ที  30 มิถุนายน
 วันที เริ มต้นของ Performance Period ได้แก่ครั งสุดท้ายที  Performance Fee ถูกจัดเก็บ (หรือวันที ที มีการเริ มจัดเก็บ
Performance Fee เป็นครั งแรก) 
 ณ วันสิ นสุดของ Performance Period แต่ละครั ง Performance Fee ที ได้มีการตั งจ่ายเอาไว้จะถูกจ่ายออกเพื อเป็น
Performance Fee 

ข้อจํากัดที สําคัญในการลงทุน
กองทุน Global Property Equities Fund จะลงทุนในหลักทรัพย์ที ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
และตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในระดับที ต่ํากว่าอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(noninvestment
grade) และตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) รวมกันได้ไม่เกิน 15% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

ทั งนี หากกองทุน Global Property Equities Fund มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นที ไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการ
จะแจ้งการแก้ไขหรือการเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบ
เหตุการณ์ดังกล่าว โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน :

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
ประเภทของตราสาร ได้แก่
1 ตราสารหนี 
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย เป็นไปตามประกาศ
ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่นเดียวกัน
กับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั วไป
ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้แก่
1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ เป็นไปตาม
ประกาศ ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่น
เดียวกันกับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศกําหนด ทั งนี กองทุนมีการ
กําหนดอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมดังนี 
1. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้non investment grade /
unrated ซึ งนํามารวมคํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศทั งหมด หมายถึง ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนและไม่เกินวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ ง
คํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.2.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตาม
รายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืนโดยกรอกใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการ จนถึงเวลา 15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

7.4.2.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.5 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่าน
บริการทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใด
ในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

7.4.2.6. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.2.7. เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2.8 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือ
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมด
นั นด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมี
การเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.2.9 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ
ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่า
รับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขาย

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืน
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่าง
เวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที กองทุนได้รับผลกระ
ทบจากการชําระหรือรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

วันทําการซื อขาย หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ งเป็นวันที ตาม
ปฏิทินที เป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศที กองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ดังนี 
(1) บริษัทจัดการอาจจะทําการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มหรือลด วันและเวลาในการรับคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนหากเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อการส่งคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศ หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินค่าซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
หรืออาจมีผลให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีที เห็นว่า
อาจก่อเกิดผลเสียหายใดๆ แก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเห็นว่ากองทุนอยู่ในภาวะที ไม่สามารถคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการจะคํานึง
ถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก
(2) ในกรณีที วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะ
เลื อนการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการซื อขายถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และ
บริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข)  มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
1.  เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
2.  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
3.  แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
4.  ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

เครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
           เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง ไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง(Liquidity Fee) ได้ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของ
ทรัพย์สินหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดใน
โครงการ และหรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือปรับเพิ มระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตามระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น

อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Liquidity Fee บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฎิบัต ิ: Full swing Pricing / Partial swing Pricing

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด
โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction
costs) ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข
ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื อง
มือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา swing factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ ม
ไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ
ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนิน
การใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Swing Pricing บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการได้ใช้นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing เพื อปกป้องผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจากผลกระทบจากการปรับลด
สัดส่วนที ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับอันเป็นผลมาจากกิจกรรมการซื อขายโดยนักลงทุนรายอื นในกองทุนโดยเฉพาะ โดย
นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing จะช่วยให้กรรมการมีอํานาจในการปรับราคา swing price กับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยลงทุน เพื อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซื อขาย และเพื อรักษามูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงของกองทุนโดยเฉพาะ
ทั งนี นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing นี ใช้กับกองทุนทั งหมดภายในหนังสือชี ชวน

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน (AntiDilution levies –
ADLs)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
(AntiDilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะ
อยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณา
ใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถ
ทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่อง
ของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการกําหนด  ADLs Threshold  โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
(1)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
(2)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี   ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องการการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ
ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัทกําหนดไ
รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อ
กําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุน
และสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที 
บริษัทจัดการกําหนด

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการอาจทําการปรับลดสัดส่วนตามที เห็นสมควร หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ถ้าหากเห็นว่าเป็นการกระทําไปเพื อประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

           การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัท
จัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 7 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาใช ้Notice period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทําการ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมี
มูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) โดยมีหลัก
การในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การ
ประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของตลาด หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวม
ลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช ้Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension
of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Notice period บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วลงทุนไม่เกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซื อ ขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการ
ไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ที กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold  ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate 

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ  gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ
วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น
ได ้

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการและหรือปรับเพิ มหรือลด gate period ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับ
เพิ มได้ไม่เกินกว่าที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่
สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้าง
อยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Redemption Gate บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
หากคําขอไถ่ถอนทั งหมด (รวมถึงสับเปลี ยน) ในวันซื อขายใดๆ เมื อรวมกับคําขอไถ่ถอนที ได้รับในวันซื อขายก่อนหน้าใน
สัปดาห์เดียวกัน เกินกว่า 10% ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนใดๆ ณ ต้นสัปดาห์นั น กรรมการมีสิทธิที จะเลื อนการ
ขอไถ่ถอนทั งหมดหรือบางส่วนได้ เพื อไม่ให้เกินระดับ 10%

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

 การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(Suspension of Dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ว่าจําเป็นต้องระงับการ
ซื อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(2) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(3) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม

อนึ ง การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่ราย
ย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื นนอกจากนี ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน. 11/2564 เรื อง
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับ
ผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิด
จากการขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที 
จ่ายจริง อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี
เพื อแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี 
สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนีย
มอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่า
ธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมอื นๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการจึงอาจเปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับ
ปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
จํานวนมาก เป็นต้น

รายละเอียดเพิ มเติม

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
(ฑ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ฒ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ณ) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ด) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุด
เช็ค เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535  ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงาน
ประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ในระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่มี
 ภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดย
จะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)” ไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in) 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.07 หรือ 200บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out) 
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับ
เปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
o ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท
หรือ
o 200 บาทต่อรายการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อ
ไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณายกเว้น ลดหย่อน หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย รับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) ให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนใน
แต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ น
เดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบล่วง
หน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติ
พิเศษ และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

เปิดเผย ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วง
หน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมติ เพื อ
แก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอ
แก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไข
โครงการในเรื องดังกล่าว

เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนจะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินในต่างประเทศรวมกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที กองทุนลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น การใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื อคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นเงินบาท ในกรณีที มิได้มีการทําสัญญาประกันความเสี ยง บริษัทจัดการจะใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ณ วันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป โดยอัตราแลกเปลี ยนดังกล่าวเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์
ตกลงร่วมกัน

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้
บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที 
บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม
(NAV Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน
4 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ทั งนี การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น
ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

4.ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้
ได้รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วย
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที 
มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5
% ของ
มูลค่า/ราคา
หน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความ
ไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าว
ต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูก
ต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์
และ≥ 0.5%
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้าเงื อนไข
ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของบริษัท
จัดการ เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานดังกล่าวภายในวัน
ทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน
ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการ
เฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวัน
ที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนิน
การของบริษัทจัดการเมื อพบว่า
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนด
ไว้ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลัง
และรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วย
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่
ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคา
ตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั ง
สําเนารายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ ให ้บลจ. ส่งสําเนาเอกสารที 
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการ
ที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของ
ผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับ
ซื อคืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บริษัท
จัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับ
ซื อคืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่

ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ
1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให ้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 31  เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

เป็นไปตามประกาศ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

เป็นไปตามประกาศ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

19/08/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0824/2555] หน้า 11 / 30



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  KTAM World Property RMF 

1.3. ชื อย่อ :  KTPROPERTY RMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) โดยมีมูลค่าขั นต่ําน้อยกว่าที ระบุไว้
ในโครงการในบางกรณีได้ เพื อรองรับการส่งเสริมการขาย การรองรับการลงทุนในรูปแบบการจัดสัดส่วนตามประเภททรัพย์สิน
และบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ โดยเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที แสวงหาโอกาสในการลงทุน
ที มากกว่าการลงทุนภายในประเทศ โดยจะนําเงินลงทุนที ได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global Property Equities Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

 กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
Sector ของกองทุน : PROP

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : FIF (ลงทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ)ิ 
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก
(Passive Management) ส่วนกองทุน Global Property Equities Fund มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด
(Active Management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนรวมนี คือ FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD ที แปลงกลับ
มาเป็นสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพที มีการรับโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี ยงชีพ

รายละเอียดเพิ มเติม :

เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องกับภาค
อสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global Property Equities Fund (กองทุนรวมหลัก) ซึ งเป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) และเป็นกองทุนที จัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก โดยเป็นไปตาม
เกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด
โดยลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือในสกุลเงินอื นใดหากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว ทั งนี กองทุน
จะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในส่วนที เหลือ
อาจจะลงทุนในตราสารแห่งหนี ในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที มีอายุของตราสารหรือสัญญา
หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ตํ่ากว่า 1 ปี โดยเป็นการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อสํารองเงินไว้สําหรับดําเนินงาน
ของกองทุน รอการลงทุนในต่างประเทศ หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และ/หรืออาจจะลงทุนในเงินฝากในสถาบันการ
เงินต่างประเทศ รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงินโดยมี
วัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที 
เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่า
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความ
เสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น นอกจากนี ในส่วนของการลงทุนในประเทศ
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร ดังต่อไปนี 
1. ตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 2. ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถ
ลงทุนได ้(noninvestment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได้
(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น  3. หุ้น/ ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียน / ไม่
ได้ถูกสั งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) 

ในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund หรือในกรณีที กองทุนนี มีการเปลี ยนแปลง
นโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ หรือในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund
ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กองทุน Global Property Equities Fund มีผลตอบแทนตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเท
ศอื นๆ ที มีนโยบายการบริหารจัดการใกล้เคียงกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศ
อื นอย่างเห็นได้ชัด และ/หรือ การลงทุนนั นเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ เมื อพบ
ว่าการบริหารจัดการของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็นไปตามที ระบุหรือสัญญาไว้กับผู้ลงทุน และ/หรือ เมื อกองทุนต่าง
ประเทศดังกล่าวกระทําความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกํากับดูแลในประเทศนั นๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือ เมื อเกิด
เหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็น
ภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจําเป็น เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือว่าได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้
ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน

ในกรณีที บริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการตามข้างต้น จนเป็นเหตุให้การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ทั งนี ในการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที 
การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณี
ที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน
รวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สิน และ
ช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือ
ในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วัน
ทําการในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทั งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการกองทุน หรือปฏิบัติผิดไป
จากรายละเอียดโครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับวงเงินที ได้รับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุน เพื อนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
ปรากฏว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที กองทุนรวมไปลงทุนมีการลดลงในลักษณะ ดังนี 
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

เงื อนไข ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังต่อไปนี 

รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่า
ทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง การ
ดําเนินการของ บลจ. ให้สํานักงานและผู้
ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าว
ต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม)

ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที 
มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการ
ให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตาม
ข้อ 1

ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3
ให้สํานักงานทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

สรุปสาระสําคัญของกองทุน Global Property Equities Fund

ชื อ Global Property Equities Fund

อายุโครงการ ไม่กําหนด

ขนาดของกองทุน 868.38 ล้านดอลลาร์ (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2555)

วันจัดตั ง 3 มกราคม 2548

ประเทศที จดทะเบียน ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)

นโยบายการลงทุน มีนโยบายที จะสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นของบริษัท หรือกอง
ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า) ที จดทะเบียน หรือมีการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจากการเป็นเจ้าของ
บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

กรอบการลงทุน

(Investment
Universe)

หุ้นของบริษัท หรือกองทุนทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า)ที จด
ทะเบียน หรือมีการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจาก
การเป็นเจ้าของ บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

Class & currency Class A / USD

ดัชนีอ้างอิง FTSE EPRA/NAREIT Developed NR Index

ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ

1.20% ต่อปี

Performance Fees 10% ของมูลค่า NAV ที มากกว่าดัชนีอ้างอิงในระหว่าง performance period*

ISIN Code LU0209137388 

Bloomberg Ticker HHGPEA2

Investment Manager Henderson Global Investors Limited

Management
Company Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A.

ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์
(Custodian) BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch

* การเรียกเก็บ Performance Fees จะเกิดขึ นได้ก็ต่อเมื อ
 มูลค่า NAV ณ ปัจจุบันจะต้องสูงกว่า NAV ณ จุดเริ มต้นของ performance period 
 อัตราการเพิ มของมูลค่า NAV ในช่วงระยะเวลาการวัดผล จะต้องสูงกว่าอัตราการเพิ มของดัชนีอ้างอิงในช่วงเวลาเดียวกัน

คําจํากัดความของ Performance Period 
 โดยทั วไปคือระหว่างวันที  1 กรกฎาคม ถึงวันที  30 มิถุนายน ทั งนี อาจขยายระยะเวลาได้หากไม่ม ีPerformance Fee ในวัน
ที  30 มิถุนายน
 วันที เริ มต้นของ Performance Period ได้แก่ครั งสุดท้ายที  Performance Fee ถูกจัดเก็บ (หรือวันที ที มีการเริ มจัดเก็บ
Performance Fee เป็นครั งแรก) 
 ณ วันสิ นสุดของ Performance Period แต่ละครั ง Performance Fee ที ได้มีการตั งจ่ายเอาไว้จะถูกจ่ายออกเพื อเป็น
Performance Fee 

ข้อจํากัดที สําคัญในการลงทุน
กองทุน Global Property Equities Fund จะลงทุนในหลักทรัพย์ที ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
และตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในระดับที ต่ํากว่าอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(noninvestment
grade) และตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) รวมกันได้ไม่เกิน 15% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

ทั งนี หากกองทุน Global Property Equities Fund มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นที ไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการ
จะแจ้งการแก้ไขหรือการเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบ
เหตุการณ์ดังกล่าว โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน :

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
ประเภทของตราสาร ได้แก่
1 ตราสารหนี 
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย เป็นไปตามประกาศ
ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่นเดียวกัน
กับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั วไป
ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้แก่
1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ เป็นไปตาม
ประกาศ ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่น
เดียวกันกับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศกําหนด ทั งนี กองทุนมีการ
กําหนดอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมดังนี 
1. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้non investment grade /
unrated ซึ งนํามารวมคํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศทั งหมด หมายถึง ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนและไม่เกินวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ ง
คํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.2.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตาม
รายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืนโดยกรอกใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการ จนถึงเวลา 15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

7.4.2.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.5 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่าน
บริการทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใด
ในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

7.4.2.6. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.2.7. เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2.8 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือ
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมด
นั นด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมี
การเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.2.9 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ
ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่า
รับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขาย

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืน
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่าง
เวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที กองทุนได้รับผลกระ
ทบจากการชําระหรือรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

วันทําการซื อขาย หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ งเป็นวันที ตาม
ปฏิทินที เป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศที กองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ดังนี 
(1) บริษัทจัดการอาจจะทําการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มหรือลด วันและเวลาในการรับคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนหากเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อการส่งคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศ หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินค่าซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
หรืออาจมีผลให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีที เห็นว่า
อาจก่อเกิดผลเสียหายใดๆ แก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเห็นว่ากองทุนอยู่ในภาวะที ไม่สามารถคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการจะคํานึง
ถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก
(2) ในกรณีที วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะ
เลื อนการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการซื อขายถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และ
บริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข)  มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
1.  เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
2.  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
3.  แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
4.  ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

เครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
           เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง ไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง(Liquidity Fee) ได้ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของ
ทรัพย์สินหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดใน
โครงการ และหรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือปรับเพิ มระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตามระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น

อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Liquidity Fee บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฎิบัต ิ: Full swing Pricing / Partial swing Pricing

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด
โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction
costs) ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข
ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื อง
มือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา swing factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ ม
ไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ
ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนิน
การใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Swing Pricing บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการได้ใช้นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing เพื อปกป้องผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจากผลกระทบจากการปรับลด
สัดส่วนที ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับอันเป็นผลมาจากกิจกรรมการซื อขายโดยนักลงทุนรายอื นในกองทุนโดยเฉพาะ โดย
นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing จะช่วยให้กรรมการมีอํานาจในการปรับราคา swing price กับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยลงทุน เพื อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซื อขาย และเพื อรักษามูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงของกองทุนโดยเฉพาะ
ทั งนี นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing นี ใช้กับกองทุนทั งหมดภายในหนังสือชี ชวน

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน (AntiDilution levies –
ADLs)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
(AntiDilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะ
อยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณา
ใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถ
ทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่อง
ของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการกําหนด  ADLs Threshold  โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
(1)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
(2)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี   ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องการการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ
ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัทกําหนดไ
รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อ
กําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุน
และสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที 
บริษัทจัดการกําหนด

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการอาจทําการปรับลดสัดส่วนตามที เห็นสมควร หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ถ้าหากเห็นว่าเป็นการกระทําไปเพื อประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

           การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัท
จัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 7 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาใช ้Notice period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทําการ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมี
มูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) โดยมีหลัก
การในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การ
ประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของตลาด หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวม
ลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช ้Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension
of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Notice period บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วลงทุนไม่เกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซื อ ขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการ
ไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ที กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold  ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate 

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ  gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ
วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น
ได ้

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการและหรือปรับเพิ มหรือลด gate period ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับ
เพิ มได้ไม่เกินกว่าที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่
สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้าง
อยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Redemption Gate บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
หากคําขอไถ่ถอนทั งหมด (รวมถึงสับเปลี ยน) ในวันซื อขายใดๆ เมื อรวมกับคําขอไถ่ถอนที ได้รับในวันซื อขายก่อนหน้าใน
สัปดาห์เดียวกัน เกินกว่า 10% ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนใดๆ ณ ต้นสัปดาห์นั น กรรมการมีสิทธิที จะเลื อนการ
ขอไถ่ถอนทั งหมดหรือบางส่วนได้ เพื อไม่ให้เกินระดับ 10%

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

 การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(Suspension of Dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ว่าจําเป็นต้องระงับการ
ซื อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(2) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(3) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม

อนึ ง การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่ราย
ย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื นนอกจากนี ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน. 11/2564 เรื อง
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับ
ผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิด
จากการขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที 
จ่ายจริง อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี
เพื อแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี 
สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนีย
มอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่า
ธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมอื นๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการจึงอาจเปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับ
ปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
จํานวนมาก เป็นต้น

รายละเอียดเพิ มเติม

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
(ฑ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ฒ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ณ) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ด) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุด
เช็ค เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535  ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงาน
ประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ในระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่มี
 ภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดย
จะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)” ไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in) 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.07 หรือ 200บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out) 
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับ
เปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
o ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท
หรือ
o 200 บาทต่อรายการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อ
ไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณายกเว้น ลดหย่อน หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย รับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) ให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนใน
แต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ น
เดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบล่วง
หน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติ
พิเศษ และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

เปิดเผย ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วง
หน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมติ เพื อ
แก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอ
แก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไข
โครงการในเรื องดังกล่าว

เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนจะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินในต่างประเทศรวมกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที กองทุนลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น การใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื อคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นเงินบาท ในกรณีที มิได้มีการทําสัญญาประกันความเสี ยง บริษัทจัดการจะใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ณ วันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป โดยอัตราแลกเปลี ยนดังกล่าวเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์
ตกลงร่วมกัน

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้
บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที 
บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม
(NAV Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน
4 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ทั งนี การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น
ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

4.ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้
ได้รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วย
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที 
มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5
% ของ
มูลค่า/ราคา
หน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความ
ไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าว
ต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูก
ต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์
และ≥ 0.5%
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้าเงื อนไข
ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของบริษัท
จัดการ เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานดังกล่าวภายในวัน
ทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน
ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการ
เฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวัน
ที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนิน
การของบริษัทจัดการเมื อพบว่า
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนด
ไว้ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลัง
และรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วย
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่
ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคา
ตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั ง
สําเนารายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ ให ้บลจ. ส่งสําเนาเอกสารที 
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการ
ที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของ
ผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับ
ซื อคืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บริษัท
จัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับ
ซื อคืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่

ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ
1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให ้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 31  เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

เป็นไปตามประกาศ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

เป็นไปตามประกาศ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

19/08/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0824/2555] หน้า 12 / 30



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  KTAM World Property RMF 

1.3. ชื อย่อ :  KTPROPERTY RMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) โดยมีมูลค่าขั นต่ําน้อยกว่าที ระบุไว้
ในโครงการในบางกรณีได้ เพื อรองรับการส่งเสริมการขาย การรองรับการลงทุนในรูปแบบการจัดสัดส่วนตามประเภททรัพย์สิน
และบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ โดยเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที แสวงหาโอกาสในการลงทุน
ที มากกว่าการลงทุนภายในประเทศ โดยจะนําเงินลงทุนที ได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global Property Equities Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

 กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
Sector ของกองทุน : PROP

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : FIF (ลงทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ)ิ 
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก
(Passive Management) ส่วนกองทุน Global Property Equities Fund มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด
(Active Management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนรวมนี คือ FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD ที แปลงกลับ
มาเป็นสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพที มีการรับโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี ยงชีพ

รายละเอียดเพิ มเติม :

เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องกับภาค
อสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global Property Equities Fund (กองทุนรวมหลัก) ซึ งเป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) และเป็นกองทุนที จัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก โดยเป็นไปตาม
เกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด
โดยลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือในสกุลเงินอื นใดหากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว ทั งนี กองทุน
จะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในส่วนที เหลือ
อาจจะลงทุนในตราสารแห่งหนี ในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที มีอายุของตราสารหรือสัญญา
หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ตํ่ากว่า 1 ปี โดยเป็นการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อสํารองเงินไว้สําหรับดําเนินงาน
ของกองทุน รอการลงทุนในต่างประเทศ หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และ/หรืออาจจะลงทุนในเงินฝากในสถาบันการ
เงินต่างประเทศ รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงินโดยมี
วัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที 
เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่า
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความ
เสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น นอกจากนี ในส่วนของการลงทุนในประเทศ
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร ดังต่อไปนี 
1. ตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 2. ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถ
ลงทุนได ้(noninvestment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได้
(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น  3. หุ้น/ ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียน / ไม่
ได้ถูกสั งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) 

ในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund หรือในกรณีที กองทุนนี มีการเปลี ยนแปลง
นโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ หรือในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund
ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กองทุน Global Property Equities Fund มีผลตอบแทนตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเท
ศอื นๆ ที มีนโยบายการบริหารจัดการใกล้เคียงกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศ
อื นอย่างเห็นได้ชัด และ/หรือ การลงทุนนั นเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ เมื อพบ
ว่าการบริหารจัดการของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็นไปตามที ระบุหรือสัญญาไว้กับผู้ลงทุน และ/หรือ เมื อกองทุนต่าง
ประเทศดังกล่าวกระทําความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกํากับดูแลในประเทศนั นๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือ เมื อเกิด
เหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็น
ภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจําเป็น เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือว่าได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้
ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน

ในกรณีที บริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการตามข้างต้น จนเป็นเหตุให้การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ทั งนี ในการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที 
การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณี
ที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน
รวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สิน และ
ช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือ
ในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วัน
ทําการในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทั งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการกองทุน หรือปฏิบัติผิดไป
จากรายละเอียดโครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับวงเงินที ได้รับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุน เพื อนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
ปรากฏว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที กองทุนรวมไปลงทุนมีการลดลงในลักษณะ ดังนี 
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

เงื อนไข ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังต่อไปนี 

รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่า
ทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง การ
ดําเนินการของ บลจ. ให้สํานักงานและผู้
ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าว
ต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม)

ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที 
มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการ
ให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตาม
ข้อ 1

ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3
ให้สํานักงานทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

สรุปสาระสําคัญของกองทุน Global Property Equities Fund

ชื อ Global Property Equities Fund

อายุโครงการ ไม่กําหนด

ขนาดของกองทุน 868.38 ล้านดอลลาร์ (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2555)

วันจัดตั ง 3 มกราคม 2548

ประเทศที จดทะเบียน ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)

นโยบายการลงทุน มีนโยบายที จะสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นของบริษัท หรือกอง
ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า) ที จดทะเบียน หรือมีการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจากการเป็นเจ้าของ
บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

กรอบการลงทุน

(Investment
Universe)

หุ้นของบริษัท หรือกองทุนทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า)ที จด
ทะเบียน หรือมีการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจาก
การเป็นเจ้าของ บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

Class & currency Class A / USD

ดัชนีอ้างอิง FTSE EPRA/NAREIT Developed NR Index

ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ

1.20% ต่อปี

Performance Fees 10% ของมูลค่า NAV ที มากกว่าดัชนีอ้างอิงในระหว่าง performance period*

ISIN Code LU0209137388 

Bloomberg Ticker HHGPEA2

Investment Manager Henderson Global Investors Limited

Management
Company Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A.

ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์
(Custodian) BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch

* การเรียกเก็บ Performance Fees จะเกิดขึ นได้ก็ต่อเมื อ
 มูลค่า NAV ณ ปัจจุบันจะต้องสูงกว่า NAV ณ จุดเริ มต้นของ performance period 
 อัตราการเพิ มของมูลค่า NAV ในช่วงระยะเวลาการวัดผล จะต้องสูงกว่าอัตราการเพิ มของดัชนีอ้างอิงในช่วงเวลาเดียวกัน

คําจํากัดความของ Performance Period 
 โดยทั วไปคือระหว่างวันที  1 กรกฎาคม ถึงวันที  30 มิถุนายน ทั งนี อาจขยายระยะเวลาได้หากไม่ม ีPerformance Fee ในวัน
ที  30 มิถุนายน
 วันที เริ มต้นของ Performance Period ได้แก่ครั งสุดท้ายที  Performance Fee ถูกจัดเก็บ (หรือวันที ที มีการเริ มจัดเก็บ
Performance Fee เป็นครั งแรก) 
 ณ วันสิ นสุดของ Performance Period แต่ละครั ง Performance Fee ที ได้มีการตั งจ่ายเอาไว้จะถูกจ่ายออกเพื อเป็น
Performance Fee 

ข้อจํากัดที สําคัญในการลงทุน
กองทุน Global Property Equities Fund จะลงทุนในหลักทรัพย์ที ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
และตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในระดับที ต่ํากว่าอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(noninvestment
grade) และตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) รวมกันได้ไม่เกิน 15% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

ทั งนี หากกองทุน Global Property Equities Fund มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นที ไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการ
จะแจ้งการแก้ไขหรือการเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบ
เหตุการณ์ดังกล่าว โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน :

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
ประเภทของตราสาร ได้แก่
1 ตราสารหนี 
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย เป็นไปตามประกาศ
ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่นเดียวกัน
กับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั วไป
ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้แก่
1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ เป็นไปตาม
ประกาศ ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่น
เดียวกันกับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศกําหนด ทั งนี กองทุนมีการ
กําหนดอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมดังนี 
1. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้non investment grade /
unrated ซึ งนํามารวมคํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศทั งหมด หมายถึง ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนและไม่เกินวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ ง
คํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.2.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตาม
รายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืนโดยกรอกใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการ จนถึงเวลา 15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

7.4.2.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.5 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่าน
บริการทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใด
ในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

7.4.2.6. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.2.7. เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2.8 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือ
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมด
นั นด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมี
การเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.2.9 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ
ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่า
รับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขาย

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืน
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่าง
เวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที กองทุนได้รับผลกระ
ทบจากการชําระหรือรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

วันทําการซื อขาย หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ งเป็นวันที ตาม
ปฏิทินที เป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศที กองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ดังนี 
(1) บริษัทจัดการอาจจะทําการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มหรือลด วันและเวลาในการรับคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนหากเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อการส่งคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศ หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินค่าซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
หรืออาจมีผลให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีที เห็นว่า
อาจก่อเกิดผลเสียหายใดๆ แก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเห็นว่ากองทุนอยู่ในภาวะที ไม่สามารถคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการจะคํานึง
ถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก
(2) ในกรณีที วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะ
เลื อนการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการซื อขายถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และ
บริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข)  มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
1.  เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
2.  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
3.  แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
4.  ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

เครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
           เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง ไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง(Liquidity Fee) ได้ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของ
ทรัพย์สินหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดใน
โครงการ และหรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือปรับเพิ มระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตามระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น

อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Liquidity Fee บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฎิบัต ิ: Full swing Pricing / Partial swing Pricing

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด
โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction
costs) ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข
ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื อง
มือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา swing factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ ม
ไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ
ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนิน
การใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Swing Pricing บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการได้ใช้นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing เพื อปกป้องผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจากผลกระทบจากการปรับลด
สัดส่วนที ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับอันเป็นผลมาจากกิจกรรมการซื อขายโดยนักลงทุนรายอื นในกองทุนโดยเฉพาะ โดย
นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing จะช่วยให้กรรมการมีอํานาจในการปรับราคา swing price กับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยลงทุน เพื อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซื อขาย และเพื อรักษามูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงของกองทุนโดยเฉพาะ
ทั งนี นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing นี ใช้กับกองทุนทั งหมดภายในหนังสือชี ชวน

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน (AntiDilution levies –
ADLs)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
(AntiDilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะ
อยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณา
ใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถ
ทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่อง
ของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการกําหนด  ADLs Threshold  โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
(1)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
(2)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี   ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องการการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ
ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัทกําหนดไ
รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อ
กําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุน
และสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที 
บริษัทจัดการกําหนด

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการอาจทําการปรับลดสัดส่วนตามที เห็นสมควร หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ถ้าหากเห็นว่าเป็นการกระทําไปเพื อประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

           การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัท
จัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 7 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาใช ้Notice period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทําการ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมี
มูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) โดยมีหลัก
การในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การ
ประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของตลาด หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวม
ลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช ้Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension
of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Notice period บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วลงทุนไม่เกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซื อ ขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการ
ไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ที กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold  ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate 

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ  gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ
วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น
ได ้

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการและหรือปรับเพิ มหรือลด gate period ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับ
เพิ มได้ไม่เกินกว่าที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่
สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้าง
อยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Redemption Gate บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
หากคําขอไถ่ถอนทั งหมด (รวมถึงสับเปลี ยน) ในวันซื อขายใดๆ เมื อรวมกับคําขอไถ่ถอนที ได้รับในวันซื อขายก่อนหน้าใน
สัปดาห์เดียวกัน เกินกว่า 10% ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนใดๆ ณ ต้นสัปดาห์นั น กรรมการมีสิทธิที จะเลื อนการ
ขอไถ่ถอนทั งหมดหรือบางส่วนได้ เพื อไม่ให้เกินระดับ 10%

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

 การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(Suspension of Dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ว่าจําเป็นต้องระงับการ
ซื อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(2) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(3) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม

อนึ ง การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่ราย
ย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื นนอกจากนี ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน. 11/2564 เรื อง
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับ
ผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิด
จากการขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที 
จ่ายจริง อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี
เพื อแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี 
สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนีย
มอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่า
ธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมอื นๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการจึงอาจเปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับ
ปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
จํานวนมาก เป็นต้น

รายละเอียดเพิ มเติม

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
(ฑ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ฒ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ณ) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ด) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุด
เช็ค เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535  ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงาน
ประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ในระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่มี
 ภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดย
จะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)” ไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in) 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.07 หรือ 200บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out) 
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับ
เปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
o ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท
หรือ
o 200 บาทต่อรายการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อ
ไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณายกเว้น ลดหย่อน หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย รับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) ให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนใน
แต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ น
เดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบล่วง
หน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติ
พิเศษ และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

เปิดเผย ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วง
หน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมติ เพื อ
แก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอ
แก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไข
โครงการในเรื องดังกล่าว

เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนจะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินในต่างประเทศรวมกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที กองทุนลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น การใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื อคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นเงินบาท ในกรณีที มิได้มีการทําสัญญาประกันความเสี ยง บริษัทจัดการจะใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ณ วันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป โดยอัตราแลกเปลี ยนดังกล่าวเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์
ตกลงร่วมกัน

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้
บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที 
บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม
(NAV Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน
4 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ทั งนี การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น
ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

4.ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้
ได้รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วย
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที 
มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5
% ของ
มูลค่า/ราคา
หน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความ
ไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าว
ต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูก
ต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์
และ≥ 0.5%
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้าเงื อนไข
ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของบริษัท
จัดการ เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานดังกล่าวภายในวัน
ทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน
ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการ
เฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวัน
ที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนิน
การของบริษัทจัดการเมื อพบว่า
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนด
ไว้ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลัง
และรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วย
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่
ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคา
ตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั ง
สําเนารายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ ให ้บลจ. ส่งสําเนาเอกสารที 
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการ
ที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของ
ผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับ
ซื อคืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บริษัท
จัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับ
ซื อคืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่

ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ
1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให ้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 31  เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
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20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

เป็นไปตามประกาศ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

เป็นไปตามประกาศ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

19/08/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0824/2555] หน้า 13 / 30



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  KTAM World Property RMF 

1.3. ชื อย่อ :  KTPROPERTY RMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) โดยมีมูลค่าขั นต่ําน้อยกว่าที ระบุไว้
ในโครงการในบางกรณีได้ เพื อรองรับการส่งเสริมการขาย การรองรับการลงทุนในรูปแบบการจัดสัดส่วนตามประเภททรัพย์สิน
และบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ โดยเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที แสวงหาโอกาสในการลงทุน
ที มากกว่าการลงทุนภายในประเทศ โดยจะนําเงินลงทุนที ได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global Property Equities Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

 กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
Sector ของกองทุน : PROP

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : FIF (ลงทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ)ิ 
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก
(Passive Management) ส่วนกองทุน Global Property Equities Fund มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด
(Active Management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนรวมนี คือ FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD ที แปลงกลับ
มาเป็นสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพที มีการรับโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี ยงชีพ

รายละเอียดเพิ มเติม :

เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องกับภาค
อสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global Property Equities Fund (กองทุนรวมหลัก) ซึ งเป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) และเป็นกองทุนที จัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก โดยเป็นไปตาม
เกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด
โดยลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือในสกุลเงินอื นใดหากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว ทั งนี กองทุน
จะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในส่วนที เหลือ
อาจจะลงทุนในตราสารแห่งหนี ในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที มีอายุของตราสารหรือสัญญา
หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ตํ่ากว่า 1 ปี โดยเป็นการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อสํารองเงินไว้สําหรับดําเนินงาน
ของกองทุน รอการลงทุนในต่างประเทศ หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และ/หรืออาจจะลงทุนในเงินฝากในสถาบันการ
เงินต่างประเทศ รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงินโดยมี
วัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที 
เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่า
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความ
เสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น นอกจากนี ในส่วนของการลงทุนในประเทศ
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร ดังต่อไปนี 
1. ตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 2. ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถ
ลงทุนได ้(noninvestment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได้
(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น  3. หุ้น/ ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียน / ไม่
ได้ถูกสั งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) 

ในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund หรือในกรณีที กองทุนนี มีการเปลี ยนแปลง
นโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ หรือในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund
ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กองทุน Global Property Equities Fund มีผลตอบแทนตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเท
ศอื นๆ ที มีนโยบายการบริหารจัดการใกล้เคียงกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศ
อื นอย่างเห็นได้ชัด และ/หรือ การลงทุนนั นเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ เมื อพบ
ว่าการบริหารจัดการของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็นไปตามที ระบุหรือสัญญาไว้กับผู้ลงทุน และ/หรือ เมื อกองทุนต่าง
ประเทศดังกล่าวกระทําความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกํากับดูแลในประเทศนั นๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือ เมื อเกิด
เหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็น
ภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจําเป็น เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือว่าได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้
ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน

ในกรณีที บริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการตามข้างต้น จนเป็นเหตุให้การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ทั งนี ในการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที 
การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณี
ที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน
รวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สิน และ
ช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือ
ในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วัน
ทําการในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทั งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการกองทุน หรือปฏิบัติผิดไป
จากรายละเอียดโครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับวงเงินที ได้รับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุน เพื อนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
ปรากฏว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที กองทุนรวมไปลงทุนมีการลดลงในลักษณะ ดังนี 
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

เงื อนไข ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังต่อไปนี 

รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่า
ทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง การ
ดําเนินการของ บลจ. ให้สํานักงานและผู้
ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าว
ต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม)

ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที 
มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการ
ให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตาม
ข้อ 1

ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3
ให้สํานักงานทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

สรุปสาระสําคัญของกองทุน Global Property Equities Fund

ชื อ Global Property Equities Fund

อายุโครงการ ไม่กําหนด

ขนาดของกองทุน 868.38 ล้านดอลลาร์ (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2555)

วันจัดตั ง 3 มกราคม 2548

ประเทศที จดทะเบียน ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)

นโยบายการลงทุน มีนโยบายที จะสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นของบริษัท หรือกอง
ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า) ที จดทะเบียน หรือมีการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจากการเป็นเจ้าของ
บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

กรอบการลงทุน

(Investment
Universe)

หุ้นของบริษัท หรือกองทุนทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า)ที จด
ทะเบียน หรือมีการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจาก
การเป็นเจ้าของ บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

Class & currency Class A / USD

ดัชนีอ้างอิง FTSE EPRA/NAREIT Developed NR Index

ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ

1.20% ต่อปี

Performance Fees 10% ของมูลค่า NAV ที มากกว่าดัชนีอ้างอิงในระหว่าง performance period*

ISIN Code LU0209137388 

Bloomberg Ticker HHGPEA2

Investment Manager Henderson Global Investors Limited

Management
Company Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A.

ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์
(Custodian) BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch

* การเรียกเก็บ Performance Fees จะเกิดขึ นได้ก็ต่อเมื อ
 มูลค่า NAV ณ ปัจจุบันจะต้องสูงกว่า NAV ณ จุดเริ มต้นของ performance period 
 อัตราการเพิ มของมูลค่า NAV ในช่วงระยะเวลาการวัดผล จะต้องสูงกว่าอัตราการเพิ มของดัชนีอ้างอิงในช่วงเวลาเดียวกัน

คําจํากัดความของ Performance Period 
 โดยทั วไปคือระหว่างวันที  1 กรกฎาคม ถึงวันที  30 มิถุนายน ทั งนี อาจขยายระยะเวลาได้หากไม่ม ีPerformance Fee ในวัน
ที  30 มิถุนายน
 วันที เริ มต้นของ Performance Period ได้แก่ครั งสุดท้ายที  Performance Fee ถูกจัดเก็บ (หรือวันที ที มีการเริ มจัดเก็บ
Performance Fee เป็นครั งแรก) 
 ณ วันสิ นสุดของ Performance Period แต่ละครั ง Performance Fee ที ได้มีการตั งจ่ายเอาไว้จะถูกจ่ายออกเพื อเป็น
Performance Fee 

ข้อจํากัดที สําคัญในการลงทุน
กองทุน Global Property Equities Fund จะลงทุนในหลักทรัพย์ที ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
และตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในระดับที ต่ํากว่าอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(noninvestment
grade) และตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) รวมกันได้ไม่เกิน 15% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

ทั งนี หากกองทุน Global Property Equities Fund มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นที ไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการ
จะแจ้งการแก้ไขหรือการเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบ
เหตุการณ์ดังกล่าว โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน :

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
ประเภทของตราสาร ได้แก่
1 ตราสารหนี 
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย เป็นไปตามประกาศ
ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่นเดียวกัน
กับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั วไป
ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้แก่
1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ เป็นไปตาม
ประกาศ ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่น
เดียวกันกับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศกําหนด ทั งนี กองทุนมีการ
กําหนดอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมดังนี 
1. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้non investment grade /
unrated ซึ งนํามารวมคํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศทั งหมด หมายถึง ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนและไม่เกินวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ ง
คํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.2.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตาม
รายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืนโดยกรอกใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการ จนถึงเวลา 15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

7.4.2.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.5 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่าน
บริการทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใด
ในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

7.4.2.6. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.2.7. เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2.8 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือ
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมด
นั นด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมี
การเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.2.9 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ
ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่า
รับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขาย

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืน
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่าง
เวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที กองทุนได้รับผลกระ
ทบจากการชําระหรือรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

วันทําการซื อขาย หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ งเป็นวันที ตาม
ปฏิทินที เป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศที กองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ดังนี 
(1) บริษัทจัดการอาจจะทําการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มหรือลด วันและเวลาในการรับคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนหากเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อการส่งคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศ หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินค่าซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
หรืออาจมีผลให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีที เห็นว่า
อาจก่อเกิดผลเสียหายใดๆ แก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเห็นว่ากองทุนอยู่ในภาวะที ไม่สามารถคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการจะคํานึง
ถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก
(2) ในกรณีที วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะ
เลื อนการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการซื อขายถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และ
บริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข)  มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
1.  เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
2.  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
3.  แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
4.  ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

เครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
           เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง ไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง(Liquidity Fee) ได้ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของ
ทรัพย์สินหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดใน
โครงการ และหรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือปรับเพิ มระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตามระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น

อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Liquidity Fee บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฎิบัต ิ: Full swing Pricing / Partial swing Pricing

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด
โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction
costs) ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข
ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื อง
มือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา swing factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ ม
ไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ
ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนิน
การใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Swing Pricing บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการได้ใช้นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing เพื อปกป้องผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจากผลกระทบจากการปรับลด
สัดส่วนที ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับอันเป็นผลมาจากกิจกรรมการซื อขายโดยนักลงทุนรายอื นในกองทุนโดยเฉพาะ โดย
นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing จะช่วยให้กรรมการมีอํานาจในการปรับราคา swing price กับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยลงทุน เพื อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซื อขาย และเพื อรักษามูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงของกองทุนโดยเฉพาะ
ทั งนี นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing นี ใช้กับกองทุนทั งหมดภายในหนังสือชี ชวน

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน (AntiDilution levies –
ADLs)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
(AntiDilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะ
อยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณา
ใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถ
ทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่อง
ของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการกําหนด  ADLs Threshold  โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
(1)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
(2)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี   ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องการการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ
ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัทกําหนดไ
รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อ
กําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุน
และสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที 
บริษัทจัดการกําหนด

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการอาจทําการปรับลดสัดส่วนตามที เห็นสมควร หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ถ้าหากเห็นว่าเป็นการกระทําไปเพื อประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

           การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัท
จัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 7 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาใช ้Notice period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทําการ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมี
มูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) โดยมีหลัก
การในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การ
ประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของตลาด หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวม
ลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช ้Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension
of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Notice period บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วลงทุนไม่เกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซื อ ขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการ
ไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ที กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold  ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate 

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ  gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ
วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น
ได ้

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการและหรือปรับเพิ มหรือลด gate period ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับ
เพิ มได้ไม่เกินกว่าที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่
สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้าง
อยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Redemption Gate บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
หากคําขอไถ่ถอนทั งหมด (รวมถึงสับเปลี ยน) ในวันซื อขายใดๆ เมื อรวมกับคําขอไถ่ถอนที ได้รับในวันซื อขายก่อนหน้าใน
สัปดาห์เดียวกัน เกินกว่า 10% ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนใดๆ ณ ต้นสัปดาห์นั น กรรมการมีสิทธิที จะเลื อนการ
ขอไถ่ถอนทั งหมดหรือบางส่วนได้ เพื อไม่ให้เกินระดับ 10%

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

 การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(Suspension of Dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ว่าจําเป็นต้องระงับการ
ซื อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(2) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(3) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม

อนึ ง การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่ราย
ย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื นนอกจากนี ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน. 11/2564 เรื อง
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับ
ผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิด
จากการขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที 
จ่ายจริง อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี
เพื อแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี 
สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนีย
มอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่า
ธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมอื นๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการจึงอาจเปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับ
ปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
จํานวนมาก เป็นต้น

รายละเอียดเพิ มเติม

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
(ฑ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ฒ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ณ) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ด) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุด
เช็ค เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535  ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงาน
ประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ในระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่มี
 ภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดย
จะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)” ไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in) 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.07 หรือ 200บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out) 
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับ
เปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
o ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท
หรือ
o 200 บาทต่อรายการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อ
ไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณายกเว้น ลดหย่อน หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย รับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) ให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนใน
แต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ น
เดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบล่วง
หน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติ
พิเศษ และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

เปิดเผย ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วง
หน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมติ เพื อ
แก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอ
แก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไข
โครงการในเรื องดังกล่าว

เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนจะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินในต่างประเทศรวมกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที กองทุนลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น การใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื อคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นเงินบาท ในกรณีที มิได้มีการทําสัญญาประกันความเสี ยง บริษัทจัดการจะใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ณ วันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป โดยอัตราแลกเปลี ยนดังกล่าวเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์
ตกลงร่วมกัน

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้
บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที 
บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม
(NAV Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน
4 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ทั งนี การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น
ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

4.ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้
ได้รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วย
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที 
มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5
% ของ
มูลค่า/ราคา
หน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความ
ไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าว
ต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูก
ต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์
และ≥ 0.5%
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้าเงื อนไข
ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของบริษัท
จัดการ เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานดังกล่าวภายในวัน
ทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน
ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการ
เฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวัน
ที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนิน
การของบริษัทจัดการเมื อพบว่า
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนด
ไว้ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลัง
และรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วย
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่
ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคา
ตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั ง
สําเนารายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ ให ้บลจ. ส่งสําเนาเอกสารที 
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการ
ที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของ
ผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับ
ซื อคืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บริษัท
จัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับ
ซื อคืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่

ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ
1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให ้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 31  เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

เป็นไปตามประกาศ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

เป็นไปตามประกาศ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

19/08/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0824/2555] หน้า 14 / 30



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  KTAM World Property RMF 

1.3. ชื อย่อ :  KTPROPERTY RMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) โดยมีมูลค่าขั นต่ําน้อยกว่าที ระบุไว้
ในโครงการในบางกรณีได้ เพื อรองรับการส่งเสริมการขาย การรองรับการลงทุนในรูปแบบการจัดสัดส่วนตามประเภททรัพย์สิน
และบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ โดยเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที แสวงหาโอกาสในการลงทุน
ที มากกว่าการลงทุนภายในประเทศ โดยจะนําเงินลงทุนที ได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global Property Equities Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

 กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
Sector ของกองทุน : PROP

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : FIF (ลงทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ)ิ 
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก
(Passive Management) ส่วนกองทุน Global Property Equities Fund มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด
(Active Management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนรวมนี คือ FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD ที แปลงกลับ
มาเป็นสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพที มีการรับโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี ยงชีพ

รายละเอียดเพิ มเติม :

เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องกับภาค
อสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global Property Equities Fund (กองทุนรวมหลัก) ซึ งเป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) และเป็นกองทุนที จัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก โดยเป็นไปตาม
เกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด
โดยลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือในสกุลเงินอื นใดหากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว ทั งนี กองทุน
จะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในส่วนที เหลือ
อาจจะลงทุนในตราสารแห่งหนี ในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที มีอายุของตราสารหรือสัญญา
หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ตํ่ากว่า 1 ปี โดยเป็นการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อสํารองเงินไว้สําหรับดําเนินงาน
ของกองทุน รอการลงทุนในต่างประเทศ หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และ/หรืออาจจะลงทุนในเงินฝากในสถาบันการ
เงินต่างประเทศ รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงินโดยมี
วัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที 
เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่า
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความ
เสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น นอกจากนี ในส่วนของการลงทุนในประเทศ
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร ดังต่อไปนี 
1. ตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 2. ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถ
ลงทุนได ้(noninvestment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได้
(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น  3. หุ้น/ ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียน / ไม่
ได้ถูกสั งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) 

ในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund หรือในกรณีที กองทุนนี มีการเปลี ยนแปลง
นโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ หรือในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund
ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กองทุน Global Property Equities Fund มีผลตอบแทนตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเท
ศอื นๆ ที มีนโยบายการบริหารจัดการใกล้เคียงกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศ
อื นอย่างเห็นได้ชัด และ/หรือ การลงทุนนั นเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ เมื อพบ
ว่าการบริหารจัดการของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็นไปตามที ระบุหรือสัญญาไว้กับผู้ลงทุน และ/หรือ เมื อกองทุนต่าง
ประเทศดังกล่าวกระทําความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกํากับดูแลในประเทศนั นๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือ เมื อเกิด
เหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็น
ภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจําเป็น เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือว่าได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้
ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน

ในกรณีที บริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการตามข้างต้น จนเป็นเหตุให้การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ทั งนี ในการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที 
การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณี
ที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน
รวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สิน และ
ช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือ
ในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วัน
ทําการในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทั งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการกองทุน หรือปฏิบัติผิดไป
จากรายละเอียดโครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับวงเงินที ได้รับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุน เพื อนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
ปรากฏว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที กองทุนรวมไปลงทุนมีการลดลงในลักษณะ ดังนี 
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

เงื อนไข ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังต่อไปนี 

รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่า
ทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง การ
ดําเนินการของ บลจ. ให้สํานักงานและผู้
ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าว
ต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม)

ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที 
มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการ
ให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตาม
ข้อ 1

ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3
ให้สํานักงานทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

สรุปสาระสําคัญของกองทุน Global Property Equities Fund

ชื อ Global Property Equities Fund

อายุโครงการ ไม่กําหนด

ขนาดของกองทุน 868.38 ล้านดอลลาร์ (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2555)

วันจัดตั ง 3 มกราคม 2548

ประเทศที จดทะเบียน ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)

นโยบายการลงทุน มีนโยบายที จะสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นของบริษัท หรือกอง
ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า) ที จดทะเบียน หรือมีการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจากการเป็นเจ้าของ
บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

กรอบการลงทุน

(Investment
Universe)

หุ้นของบริษัท หรือกองทุนทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า)ที จด
ทะเบียน หรือมีการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจาก
การเป็นเจ้าของ บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

Class & currency Class A / USD

ดัชนีอ้างอิง FTSE EPRA/NAREIT Developed NR Index

ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ

1.20% ต่อปี

Performance Fees 10% ของมูลค่า NAV ที มากกว่าดัชนีอ้างอิงในระหว่าง performance period*

ISIN Code LU0209137388 

Bloomberg Ticker HHGPEA2

Investment Manager Henderson Global Investors Limited

Management
Company Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A.

ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์
(Custodian) BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch

* การเรียกเก็บ Performance Fees จะเกิดขึ นได้ก็ต่อเมื อ
 มูลค่า NAV ณ ปัจจุบันจะต้องสูงกว่า NAV ณ จุดเริ มต้นของ performance period 
 อัตราการเพิ มของมูลค่า NAV ในช่วงระยะเวลาการวัดผล จะต้องสูงกว่าอัตราการเพิ มของดัชนีอ้างอิงในช่วงเวลาเดียวกัน

คําจํากัดความของ Performance Period 
 โดยทั วไปคือระหว่างวันที  1 กรกฎาคม ถึงวันที  30 มิถุนายน ทั งนี อาจขยายระยะเวลาได้หากไม่ม ีPerformance Fee ในวัน
ที  30 มิถุนายน
 วันที เริ มต้นของ Performance Period ได้แก่ครั งสุดท้ายที  Performance Fee ถูกจัดเก็บ (หรือวันที ที มีการเริ มจัดเก็บ
Performance Fee เป็นครั งแรก) 
 ณ วันสิ นสุดของ Performance Period แต่ละครั ง Performance Fee ที ได้มีการตั งจ่ายเอาไว้จะถูกจ่ายออกเพื อเป็น
Performance Fee 

ข้อจํากัดที สําคัญในการลงทุน
กองทุน Global Property Equities Fund จะลงทุนในหลักทรัพย์ที ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
และตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในระดับที ต่ํากว่าอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(noninvestment
grade) และตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) รวมกันได้ไม่เกิน 15% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

ทั งนี หากกองทุน Global Property Equities Fund มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นที ไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการ
จะแจ้งการแก้ไขหรือการเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบ
เหตุการณ์ดังกล่าว โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน :

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
ประเภทของตราสาร ได้แก่
1 ตราสารหนี 
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย เป็นไปตามประกาศ
ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่นเดียวกัน
กับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั วไป
ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้แก่
1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ เป็นไปตาม
ประกาศ ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่น
เดียวกันกับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศกําหนด ทั งนี กองทุนมีการ
กําหนดอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมดังนี 
1. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้non investment grade /
unrated ซึ งนํามารวมคํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศทั งหมด หมายถึง ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนและไม่เกินวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ ง
คํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.2.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตาม
รายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืนโดยกรอกใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการ จนถึงเวลา 15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

7.4.2.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.5 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่าน
บริการทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใด
ในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

7.4.2.6. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.2.7. เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2.8 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือ
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมด
นั นด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมี
การเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.2.9 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ
ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่า
รับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขาย

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืน
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่าง
เวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที กองทุนได้รับผลกระ
ทบจากการชําระหรือรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

วันทําการซื อขาย หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ งเป็นวันที ตาม
ปฏิทินที เป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศที กองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ดังนี 
(1) บริษัทจัดการอาจจะทําการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มหรือลด วันและเวลาในการรับคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนหากเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อการส่งคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศ หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินค่าซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
หรืออาจมีผลให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีที เห็นว่า
อาจก่อเกิดผลเสียหายใดๆ แก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเห็นว่ากองทุนอยู่ในภาวะที ไม่สามารถคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการจะคํานึง
ถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก
(2) ในกรณีที วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะ
เลื อนการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการซื อขายถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และ
บริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข)  มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
1.  เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
2.  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
3.  แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
4.  ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

เครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
           เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง ไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง(Liquidity Fee) ได้ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของ
ทรัพย์สินหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดใน
โครงการ และหรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือปรับเพิ มระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตามระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น

อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Liquidity Fee บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฎิบัต ิ: Full swing Pricing / Partial swing Pricing

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด
โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction
costs) ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข
ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื อง
มือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา swing factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ ม
ไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ
ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนิน
การใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Swing Pricing บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการได้ใช้นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing เพื อปกป้องผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจากผลกระทบจากการปรับลด
สัดส่วนที ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับอันเป็นผลมาจากกิจกรรมการซื อขายโดยนักลงทุนรายอื นในกองทุนโดยเฉพาะ โดย
นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing จะช่วยให้กรรมการมีอํานาจในการปรับราคา swing price กับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยลงทุน เพื อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซื อขาย และเพื อรักษามูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงของกองทุนโดยเฉพาะ
ทั งนี นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing นี ใช้กับกองทุนทั งหมดภายในหนังสือชี ชวน

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน (AntiDilution levies –
ADLs)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
(AntiDilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะ
อยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณา
ใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถ
ทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่อง
ของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการกําหนด  ADLs Threshold  โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
(1)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
(2)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี   ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องการการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ
ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัทกําหนดไ
รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อ
กําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุน
และสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที 
บริษัทจัดการกําหนด

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการอาจทําการปรับลดสัดส่วนตามที เห็นสมควร หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ถ้าหากเห็นว่าเป็นการกระทําไปเพื อประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

           การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัท
จัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 7 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาใช ้Notice period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทําการ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมี
มูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) โดยมีหลัก
การในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การ
ประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของตลาด หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวม
ลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช ้Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension
of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Notice period บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วลงทุนไม่เกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซื อ ขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการ
ไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ที กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold  ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate 

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ  gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ
วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น
ได ้

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการและหรือปรับเพิ มหรือลด gate period ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับ
เพิ มได้ไม่เกินกว่าที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่
สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้าง
อยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Redemption Gate บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
หากคําขอไถ่ถอนทั งหมด (รวมถึงสับเปลี ยน) ในวันซื อขายใดๆ เมื อรวมกับคําขอไถ่ถอนที ได้รับในวันซื อขายก่อนหน้าใน
สัปดาห์เดียวกัน เกินกว่า 10% ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนใดๆ ณ ต้นสัปดาห์นั น กรรมการมีสิทธิที จะเลื อนการ
ขอไถ่ถอนทั งหมดหรือบางส่วนได้ เพื อไม่ให้เกินระดับ 10%

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

 การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(Suspension of Dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ว่าจําเป็นต้องระงับการ
ซื อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(2) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(3) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม

อนึ ง การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่ราย
ย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื นนอกจากนี ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน. 11/2564 เรื อง
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับ
ผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิด
จากการขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที 
จ่ายจริง อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี
เพื อแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี 
สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนีย
มอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่า
ธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมอื นๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการจึงอาจเปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับ
ปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
จํานวนมาก เป็นต้น

รายละเอียดเพิ มเติม

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
(ฑ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ฒ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ณ) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ด) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุด
เช็ค เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535  ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงาน
ประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ในระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่มี
 ภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดย
จะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)” ไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in) 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.07 หรือ 200บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out) 
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับ
เปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
o ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท
หรือ
o 200 บาทต่อรายการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อ
ไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณายกเว้น ลดหย่อน หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย รับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) ให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนใน
แต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ น
เดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบล่วง
หน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติ
พิเศษ และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

เปิดเผย ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วง
หน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมติ เพื อ
แก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอ
แก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไข
โครงการในเรื องดังกล่าว

เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนจะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินในต่างประเทศรวมกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที กองทุนลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น การใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื อคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นเงินบาท ในกรณีที มิได้มีการทําสัญญาประกันความเสี ยง บริษัทจัดการจะใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ณ วันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป โดยอัตราแลกเปลี ยนดังกล่าวเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์
ตกลงร่วมกัน

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้
บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที 
บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม
(NAV Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน
4 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ทั งนี การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น
ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

4.ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้
ได้รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วย
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที 
มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5
% ของ
มูลค่า/ราคา
หน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความ
ไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าว
ต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูก
ต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์
และ≥ 0.5%
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้าเงื อนไข
ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของบริษัท
จัดการ เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานดังกล่าวภายในวัน
ทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน
ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการ
เฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวัน
ที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนิน
การของบริษัทจัดการเมื อพบว่า
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนด
ไว้ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลัง
และรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วย
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่
ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคา
ตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั ง
สําเนารายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ ให ้บลจ. ส่งสําเนาเอกสารที 
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการ
ที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของ
ผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับ
ซื อคืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บริษัท
จัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับ
ซื อคืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่

ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ
1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให ้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 31  เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

เป็นไปตามประกาศ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

เป็นไปตามประกาศ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

19/08/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0824/2555] หน้า 15 / 30



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  KTAM World Property RMF 

1.3. ชื อย่อ :  KTPROPERTY RMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) โดยมีมูลค่าขั นต่ําน้อยกว่าที ระบุไว้
ในโครงการในบางกรณีได้ เพื อรองรับการส่งเสริมการขาย การรองรับการลงทุนในรูปแบบการจัดสัดส่วนตามประเภททรัพย์สิน
และบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ โดยเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที แสวงหาโอกาสในการลงทุน
ที มากกว่าการลงทุนภายในประเทศ โดยจะนําเงินลงทุนที ได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global Property Equities Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

 กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
Sector ของกองทุน : PROP

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : FIF (ลงทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ)ิ 
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก
(Passive Management) ส่วนกองทุน Global Property Equities Fund มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด
(Active Management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนรวมนี คือ FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD ที แปลงกลับ
มาเป็นสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพที มีการรับโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี ยงชีพ

รายละเอียดเพิ มเติม :

เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องกับภาค
อสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global Property Equities Fund (กองทุนรวมหลัก) ซึ งเป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) และเป็นกองทุนที จัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก โดยเป็นไปตาม
เกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด
โดยลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือในสกุลเงินอื นใดหากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว ทั งนี กองทุน
จะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในส่วนที เหลือ
อาจจะลงทุนในตราสารแห่งหนี ในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที มีอายุของตราสารหรือสัญญา
หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ตํ่ากว่า 1 ปี โดยเป็นการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อสํารองเงินไว้สําหรับดําเนินงาน
ของกองทุน รอการลงทุนในต่างประเทศ หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และ/หรืออาจจะลงทุนในเงินฝากในสถาบันการ
เงินต่างประเทศ รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงินโดยมี
วัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที 
เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่า
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความ
เสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น นอกจากนี ในส่วนของการลงทุนในประเทศ
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร ดังต่อไปนี 
1. ตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 2. ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถ
ลงทุนได ้(noninvestment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได้
(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น  3. หุ้น/ ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียน / ไม่
ได้ถูกสั งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) 

ในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund หรือในกรณีที กองทุนนี มีการเปลี ยนแปลง
นโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ หรือในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund
ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กองทุน Global Property Equities Fund มีผลตอบแทนตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเท
ศอื นๆ ที มีนโยบายการบริหารจัดการใกล้เคียงกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศ
อื นอย่างเห็นได้ชัด และ/หรือ การลงทุนนั นเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ เมื อพบ
ว่าการบริหารจัดการของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็นไปตามที ระบุหรือสัญญาไว้กับผู้ลงทุน และ/หรือ เมื อกองทุนต่าง
ประเทศดังกล่าวกระทําความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกํากับดูแลในประเทศนั นๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือ เมื อเกิด
เหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็น
ภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจําเป็น เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือว่าได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้
ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน

ในกรณีที บริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการตามข้างต้น จนเป็นเหตุให้การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ทั งนี ในการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที 
การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณี
ที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน
รวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สิน และ
ช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือ
ในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วัน
ทําการในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทั งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการกองทุน หรือปฏิบัติผิดไป
จากรายละเอียดโครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับวงเงินที ได้รับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุน เพื อนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
ปรากฏว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที กองทุนรวมไปลงทุนมีการลดลงในลักษณะ ดังนี 
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

เงื อนไข ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังต่อไปนี 

รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่า
ทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง การ
ดําเนินการของ บลจ. ให้สํานักงานและผู้
ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าว
ต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม)

ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที 
มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการ
ให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตาม
ข้อ 1

ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3
ให้สํานักงานทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

สรุปสาระสําคัญของกองทุน Global Property Equities Fund

ชื อ Global Property Equities Fund

อายุโครงการ ไม่กําหนด

ขนาดของกองทุน 868.38 ล้านดอลลาร์ (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2555)

วันจัดตั ง 3 มกราคม 2548

ประเทศที จดทะเบียน ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)

นโยบายการลงทุน มีนโยบายที จะสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นของบริษัท หรือกอง
ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า) ที จดทะเบียน หรือมีการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจากการเป็นเจ้าของ
บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

กรอบการลงทุน

(Investment
Universe)

หุ้นของบริษัท หรือกองทุนทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า)ที จด
ทะเบียน หรือมีการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจาก
การเป็นเจ้าของ บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

Class & currency Class A / USD

ดัชนีอ้างอิง FTSE EPRA/NAREIT Developed NR Index

ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ

1.20% ต่อปี

Performance Fees 10% ของมูลค่า NAV ที มากกว่าดัชนีอ้างอิงในระหว่าง performance period*

ISIN Code LU0209137388 

Bloomberg Ticker HHGPEA2

Investment Manager Henderson Global Investors Limited

Management
Company Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A.

ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์
(Custodian) BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch

* การเรียกเก็บ Performance Fees จะเกิดขึ นได้ก็ต่อเมื อ
 มูลค่า NAV ณ ปัจจุบันจะต้องสูงกว่า NAV ณ จุดเริ มต้นของ performance period 
 อัตราการเพิ มของมูลค่า NAV ในช่วงระยะเวลาการวัดผล จะต้องสูงกว่าอัตราการเพิ มของดัชนีอ้างอิงในช่วงเวลาเดียวกัน

คําจํากัดความของ Performance Period 
 โดยทั วไปคือระหว่างวันที  1 กรกฎาคม ถึงวันที  30 มิถุนายน ทั งนี อาจขยายระยะเวลาได้หากไม่ม ีPerformance Fee ในวัน
ที  30 มิถุนายน
 วันที เริ มต้นของ Performance Period ได้แก่ครั งสุดท้ายที  Performance Fee ถูกจัดเก็บ (หรือวันที ที มีการเริ มจัดเก็บ
Performance Fee เป็นครั งแรก) 
 ณ วันสิ นสุดของ Performance Period แต่ละครั ง Performance Fee ที ได้มีการตั งจ่ายเอาไว้จะถูกจ่ายออกเพื อเป็น
Performance Fee 

ข้อจํากัดที สําคัญในการลงทุน
กองทุน Global Property Equities Fund จะลงทุนในหลักทรัพย์ที ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
และตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในระดับที ต่ํากว่าอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(noninvestment
grade) และตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) รวมกันได้ไม่เกิน 15% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

ทั งนี หากกองทุน Global Property Equities Fund มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นที ไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการ
จะแจ้งการแก้ไขหรือการเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบ
เหตุการณ์ดังกล่าว โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน :

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
ประเภทของตราสาร ได้แก่
1 ตราสารหนี 
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย เป็นไปตามประกาศ
ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่นเดียวกัน
กับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั วไป
ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้แก่
1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ เป็นไปตาม
ประกาศ ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่น
เดียวกันกับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศกําหนด ทั งนี กองทุนมีการ
กําหนดอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมดังนี 
1. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้non investment grade /
unrated ซึ งนํามารวมคํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศทั งหมด หมายถึง ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนและไม่เกินวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ ง
คํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.2.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตาม
รายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืนโดยกรอกใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการ จนถึงเวลา 15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

7.4.2.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.5 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่าน
บริการทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใด
ในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

7.4.2.6. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.2.7. เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2.8 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือ
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมด
นั นด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมี
การเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.2.9 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ
ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่า
รับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขาย

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืน
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่าง
เวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที กองทุนได้รับผลกระ
ทบจากการชําระหรือรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

วันทําการซื อขาย หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ งเป็นวันที ตาม
ปฏิทินที เป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศที กองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ดังนี 
(1) บริษัทจัดการอาจจะทําการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มหรือลด วันและเวลาในการรับคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนหากเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อการส่งคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศ หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินค่าซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
หรืออาจมีผลให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีที เห็นว่า
อาจก่อเกิดผลเสียหายใดๆ แก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเห็นว่ากองทุนอยู่ในภาวะที ไม่สามารถคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการจะคํานึง
ถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก
(2) ในกรณีที วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะ
เลื อนการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการซื อขายถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และ
บริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข)  มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
1.  เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
2.  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
3.  แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
4.  ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

เครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
           เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง ไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง(Liquidity Fee) ได้ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของ
ทรัพย์สินหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดใน
โครงการ และหรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือปรับเพิ มระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตามระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น

อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Liquidity Fee บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฎิบัต ิ: Full swing Pricing / Partial swing Pricing

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด
โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction
costs) ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข
ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื อง
มือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา swing factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ ม
ไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ
ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนิน
การใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Swing Pricing บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการได้ใช้นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing เพื อปกป้องผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจากผลกระทบจากการปรับลด
สัดส่วนที ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับอันเป็นผลมาจากกิจกรรมการซื อขายโดยนักลงทุนรายอื นในกองทุนโดยเฉพาะ โดย
นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing จะช่วยให้กรรมการมีอํานาจในการปรับราคา swing price กับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยลงทุน เพื อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซื อขาย และเพื อรักษามูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงของกองทุนโดยเฉพาะ
ทั งนี นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing นี ใช้กับกองทุนทั งหมดภายในหนังสือชี ชวน

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน (AntiDilution levies –
ADLs)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
(AntiDilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะ
อยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณา
ใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถ
ทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่อง
ของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการกําหนด  ADLs Threshold  โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
(1)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
(2)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี   ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องการการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ
ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัทกําหนดไ
รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อ
กําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุน
และสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที 
บริษัทจัดการกําหนด

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการอาจทําการปรับลดสัดส่วนตามที เห็นสมควร หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ถ้าหากเห็นว่าเป็นการกระทําไปเพื อประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

           การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัท
จัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 7 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาใช ้Notice period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทําการ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมี
มูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) โดยมีหลัก
การในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การ
ประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของตลาด หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวม
ลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช ้Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension
of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Notice period บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วลงทุนไม่เกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซื อ ขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการ
ไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ที กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold  ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate 

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ  gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ
วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น
ได ้

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการและหรือปรับเพิ มหรือลด gate period ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับ
เพิ มได้ไม่เกินกว่าที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่
สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้าง
อยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Redemption Gate บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
หากคําขอไถ่ถอนทั งหมด (รวมถึงสับเปลี ยน) ในวันซื อขายใดๆ เมื อรวมกับคําขอไถ่ถอนที ได้รับในวันซื อขายก่อนหน้าใน
สัปดาห์เดียวกัน เกินกว่า 10% ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนใดๆ ณ ต้นสัปดาห์นั น กรรมการมีสิทธิที จะเลื อนการ
ขอไถ่ถอนทั งหมดหรือบางส่วนได้ เพื อไม่ให้เกินระดับ 10%

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

 การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(Suspension of Dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ว่าจําเป็นต้องระงับการ
ซื อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(2) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(3) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม

อนึ ง การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่ราย
ย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื นนอกจากนี ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน. 11/2564 เรื อง
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับ
ผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิด
จากการขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที 
จ่ายจริง อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี
เพื อแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี 
สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนีย
มอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่า
ธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมอื นๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการจึงอาจเปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับ
ปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
จํานวนมาก เป็นต้น

รายละเอียดเพิ มเติม

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
(ฑ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ฒ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ณ) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ด) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุด
เช็ค เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535  ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงาน
ประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ในระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่มี
 ภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดย
จะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)” ไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in) 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.07 หรือ 200บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out) 
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับ
เปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
o ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท
หรือ
o 200 บาทต่อรายการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อ
ไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณายกเว้น ลดหย่อน หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย รับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) ให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนใน
แต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ น
เดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบล่วง
หน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติ
พิเศษ และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

เปิดเผย ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วง
หน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมติ เพื อ
แก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอ
แก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไข
โครงการในเรื องดังกล่าว

เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนจะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินในต่างประเทศรวมกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที กองทุนลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น การใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื อคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นเงินบาท ในกรณีที มิได้มีการทําสัญญาประกันความเสี ยง บริษัทจัดการจะใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ณ วันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป โดยอัตราแลกเปลี ยนดังกล่าวเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์
ตกลงร่วมกัน

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้
บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที 
บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม
(NAV Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน
4 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ทั งนี การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น
ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

4.ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้
ได้รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วย
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที 
มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5
% ของ
มูลค่า/ราคา
หน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความ
ไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าว
ต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูก
ต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์
และ≥ 0.5%
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้าเงื อนไข
ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของบริษัท
จัดการ เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานดังกล่าวภายในวัน
ทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน
ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการ
เฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวัน
ที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนิน
การของบริษัทจัดการเมื อพบว่า
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนด
ไว้ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลัง
และรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วย
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่
ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคา
ตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั ง
สําเนารายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ ให ้บลจ. ส่งสําเนาเอกสารที 
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการ
ที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของ
ผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับ
ซื อคืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บริษัท
จัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับ
ซื อคืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่

ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ
1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให ้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 31  เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

เป็นไปตามประกาศ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

เป็นไปตามประกาศ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

19/08/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0824/2555] หน้า 16 / 30



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  KTAM World Property RMF 

1.3. ชื อย่อ :  KTPROPERTY RMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) โดยมีมูลค่าขั นต่ําน้อยกว่าที ระบุไว้
ในโครงการในบางกรณีได้ เพื อรองรับการส่งเสริมการขาย การรองรับการลงทุนในรูปแบบการจัดสัดส่วนตามประเภททรัพย์สิน
และบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ โดยเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที แสวงหาโอกาสในการลงทุน
ที มากกว่าการลงทุนภายในประเทศ โดยจะนําเงินลงทุนที ได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global Property Equities Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

 กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
Sector ของกองทุน : PROP

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : FIF (ลงทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ)ิ 
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก
(Passive Management) ส่วนกองทุน Global Property Equities Fund มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด
(Active Management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนรวมนี คือ FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD ที แปลงกลับ
มาเป็นสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพที มีการรับโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี ยงชีพ

รายละเอียดเพิ มเติม :

เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องกับภาค
อสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global Property Equities Fund (กองทุนรวมหลัก) ซึ งเป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) และเป็นกองทุนที จัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก โดยเป็นไปตาม
เกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด
โดยลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือในสกุลเงินอื นใดหากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว ทั งนี กองทุน
จะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในส่วนที เหลือ
อาจจะลงทุนในตราสารแห่งหนี ในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที มีอายุของตราสารหรือสัญญา
หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ตํ่ากว่า 1 ปี โดยเป็นการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อสํารองเงินไว้สําหรับดําเนินงาน
ของกองทุน รอการลงทุนในต่างประเทศ หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และ/หรืออาจจะลงทุนในเงินฝากในสถาบันการ
เงินต่างประเทศ รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงินโดยมี
วัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที 
เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่า
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความ
เสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น นอกจากนี ในส่วนของการลงทุนในประเทศ
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร ดังต่อไปนี 
1. ตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 2. ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถ
ลงทุนได ้(noninvestment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได้
(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น  3. หุ้น/ ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียน / ไม่
ได้ถูกสั งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) 

ในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund หรือในกรณีที กองทุนนี มีการเปลี ยนแปลง
นโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ หรือในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund
ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กองทุน Global Property Equities Fund มีผลตอบแทนตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเท
ศอื นๆ ที มีนโยบายการบริหารจัดการใกล้เคียงกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศ
อื นอย่างเห็นได้ชัด และ/หรือ การลงทุนนั นเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ เมื อพบ
ว่าการบริหารจัดการของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็นไปตามที ระบุหรือสัญญาไว้กับผู้ลงทุน และ/หรือ เมื อกองทุนต่าง
ประเทศดังกล่าวกระทําความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกํากับดูแลในประเทศนั นๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือ เมื อเกิด
เหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็น
ภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจําเป็น เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือว่าได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้
ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน

ในกรณีที บริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการตามข้างต้น จนเป็นเหตุให้การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ทั งนี ในการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที 
การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณี
ที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน
รวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สิน และ
ช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือ
ในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วัน
ทําการในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทั งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการกองทุน หรือปฏิบัติผิดไป
จากรายละเอียดโครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับวงเงินที ได้รับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุน เพื อนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
ปรากฏว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที กองทุนรวมไปลงทุนมีการลดลงในลักษณะ ดังนี 
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

เงื อนไข ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังต่อไปนี 

รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่า
ทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง การ
ดําเนินการของ บลจ. ให้สํานักงานและผู้
ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าว
ต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม)

ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที 
มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการ
ให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตาม
ข้อ 1

ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3
ให้สํานักงานทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

สรุปสาระสําคัญของกองทุน Global Property Equities Fund

ชื อ Global Property Equities Fund

อายุโครงการ ไม่กําหนด

ขนาดของกองทุน 868.38 ล้านดอลลาร์ (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2555)

วันจัดตั ง 3 มกราคม 2548

ประเทศที จดทะเบียน ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)

นโยบายการลงทุน มีนโยบายที จะสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นของบริษัท หรือกอง
ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า) ที จดทะเบียน หรือมีการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจากการเป็นเจ้าของ
บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

กรอบการลงทุน

(Investment
Universe)

หุ้นของบริษัท หรือกองทุนทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า)ที จด
ทะเบียน หรือมีการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจาก
การเป็นเจ้าของ บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

Class & currency Class A / USD

ดัชนีอ้างอิง FTSE EPRA/NAREIT Developed NR Index

ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ

1.20% ต่อปี

Performance Fees 10% ของมูลค่า NAV ที มากกว่าดัชนีอ้างอิงในระหว่าง performance period*

ISIN Code LU0209137388 

Bloomberg Ticker HHGPEA2

Investment Manager Henderson Global Investors Limited

Management
Company Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A.

ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์
(Custodian) BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch

* การเรียกเก็บ Performance Fees จะเกิดขึ นได้ก็ต่อเมื อ
 มูลค่า NAV ณ ปัจจุบันจะต้องสูงกว่า NAV ณ จุดเริ มต้นของ performance period 
 อัตราการเพิ มของมูลค่า NAV ในช่วงระยะเวลาการวัดผล จะต้องสูงกว่าอัตราการเพิ มของดัชนีอ้างอิงในช่วงเวลาเดียวกัน

คําจํากัดความของ Performance Period 
 โดยทั วไปคือระหว่างวันที  1 กรกฎาคม ถึงวันที  30 มิถุนายน ทั งนี อาจขยายระยะเวลาได้หากไม่ม ีPerformance Fee ในวัน
ที  30 มิถุนายน
 วันที เริ มต้นของ Performance Period ได้แก่ครั งสุดท้ายที  Performance Fee ถูกจัดเก็บ (หรือวันที ที มีการเริ มจัดเก็บ
Performance Fee เป็นครั งแรก) 
 ณ วันสิ นสุดของ Performance Period แต่ละครั ง Performance Fee ที ได้มีการตั งจ่ายเอาไว้จะถูกจ่ายออกเพื อเป็น
Performance Fee 

ข้อจํากัดที สําคัญในการลงทุน
กองทุน Global Property Equities Fund จะลงทุนในหลักทรัพย์ที ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
และตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในระดับที ต่ํากว่าอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(noninvestment
grade) และตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) รวมกันได้ไม่เกิน 15% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

ทั งนี หากกองทุน Global Property Equities Fund มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นที ไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการ
จะแจ้งการแก้ไขหรือการเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบ
เหตุการณ์ดังกล่าว โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน :

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
ประเภทของตราสาร ได้แก่
1 ตราสารหนี 
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย เป็นไปตามประกาศ
ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่นเดียวกัน
กับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั วไป
ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้แก่
1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ เป็นไปตาม
ประกาศ ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่น
เดียวกันกับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศกําหนด ทั งนี กองทุนมีการ
กําหนดอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมดังนี 
1. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้non investment grade /
unrated ซึ งนํามารวมคํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศทั งหมด หมายถึง ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนและไม่เกินวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ ง
คํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.2.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตาม
รายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืนโดยกรอกใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการ จนถึงเวลา 15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

7.4.2.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.5 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่าน
บริการทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใด
ในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

7.4.2.6. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.2.7. เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2.8 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือ
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมด
นั นด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมี
การเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.2.9 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ
ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่า
รับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขาย

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืน
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่าง
เวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที กองทุนได้รับผลกระ
ทบจากการชําระหรือรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

วันทําการซื อขาย หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ งเป็นวันที ตาม
ปฏิทินที เป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศที กองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ดังนี 
(1) บริษัทจัดการอาจจะทําการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มหรือลด วันและเวลาในการรับคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนหากเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อการส่งคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศ หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินค่าซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
หรืออาจมีผลให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีที เห็นว่า
อาจก่อเกิดผลเสียหายใดๆ แก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเห็นว่ากองทุนอยู่ในภาวะที ไม่สามารถคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการจะคํานึง
ถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก
(2) ในกรณีที วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะ
เลื อนการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการซื อขายถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และ
บริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข)  มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
1.  เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
2.  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
3.  แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
4.  ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

เครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
           เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง ไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง(Liquidity Fee) ได้ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของ
ทรัพย์สินหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดใน
โครงการ และหรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือปรับเพิ มระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตามระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น

อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Liquidity Fee บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฎิบัต ิ: Full swing Pricing / Partial swing Pricing

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด
โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction
costs) ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข
ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื อง
มือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา swing factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ ม
ไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ
ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนิน
การใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Swing Pricing บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการได้ใช้นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing เพื อปกป้องผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจากผลกระทบจากการปรับลด
สัดส่วนที ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับอันเป็นผลมาจากกิจกรรมการซื อขายโดยนักลงทุนรายอื นในกองทุนโดยเฉพาะ โดย
นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing จะช่วยให้กรรมการมีอํานาจในการปรับราคา swing price กับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยลงทุน เพื อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซื อขาย และเพื อรักษามูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงของกองทุนโดยเฉพาะ
ทั งนี นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing นี ใช้กับกองทุนทั งหมดภายในหนังสือชี ชวน

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน (AntiDilution levies –
ADLs)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
(AntiDilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะ
อยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณา
ใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถ
ทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่อง
ของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการกําหนด  ADLs Threshold  โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
(1)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
(2)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี   ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องการการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ
ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัทกําหนดไ
รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อ
กําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุน
และสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที 
บริษัทจัดการกําหนด

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการอาจทําการปรับลดสัดส่วนตามที เห็นสมควร หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ถ้าหากเห็นว่าเป็นการกระทําไปเพื อประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

           การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัท
จัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 7 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาใช ้Notice period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทําการ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมี
มูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) โดยมีหลัก
การในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การ
ประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของตลาด หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวม
ลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช ้Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension
of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Notice period บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วลงทุนไม่เกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซื อ ขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการ
ไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ที กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold  ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate 

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ  gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ
วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น
ได ้

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการและหรือปรับเพิ มหรือลด gate period ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับ
เพิ มได้ไม่เกินกว่าที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่
สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้าง
อยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Redemption Gate บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
หากคําขอไถ่ถอนทั งหมด (รวมถึงสับเปลี ยน) ในวันซื อขายใดๆ เมื อรวมกับคําขอไถ่ถอนที ได้รับในวันซื อขายก่อนหน้าใน
สัปดาห์เดียวกัน เกินกว่า 10% ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนใดๆ ณ ต้นสัปดาห์นั น กรรมการมีสิทธิที จะเลื อนการ
ขอไถ่ถอนทั งหมดหรือบางส่วนได้ เพื อไม่ให้เกินระดับ 10%

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

 การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(Suspension of Dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ว่าจําเป็นต้องระงับการ
ซื อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(2) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(3) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม

อนึ ง การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่ราย
ย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื นนอกจากนี ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน. 11/2564 เรื อง
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับ
ผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิด
จากการขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที 
จ่ายจริง อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี
เพื อแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี 
สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนีย
มอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่า
ธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมอื นๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการจึงอาจเปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับ
ปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
จํานวนมาก เป็นต้น

รายละเอียดเพิ มเติม

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
(ฑ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ฒ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ณ) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ด) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุด
เช็ค เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535  ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงาน
ประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ในระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่มี
 ภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดย
จะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)” ไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in) 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.07 หรือ 200บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out) 
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับ
เปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
o ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท
หรือ
o 200 บาทต่อรายการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อ
ไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณายกเว้น ลดหย่อน หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย รับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) ให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนใน
แต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ น
เดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบล่วง
หน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติ
พิเศษ และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

เปิดเผย ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วง
หน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมติ เพื อ
แก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอ
แก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไข
โครงการในเรื องดังกล่าว

เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนจะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินในต่างประเทศรวมกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที กองทุนลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น การใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื อคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นเงินบาท ในกรณีที มิได้มีการทําสัญญาประกันความเสี ยง บริษัทจัดการจะใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ณ วันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป โดยอัตราแลกเปลี ยนดังกล่าวเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์
ตกลงร่วมกัน

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้
บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที 
บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม
(NAV Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน
4 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ทั งนี การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น
ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

4.ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้
ได้รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วย
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที 
มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5
% ของ
มูลค่า/ราคา
หน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความ
ไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าว
ต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูก
ต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์
และ≥ 0.5%
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้าเงื อนไข
ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของบริษัท
จัดการ เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานดังกล่าวภายในวัน
ทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน
ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการ
เฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวัน
ที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนิน
การของบริษัทจัดการเมื อพบว่า
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนด
ไว้ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลัง
และรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วย
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่
ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคา
ตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั ง
สําเนารายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ ให ้บลจ. ส่งสําเนาเอกสารที 
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการ
ที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของ
ผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับ
ซื อคืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บริษัท
จัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับ
ซื อคืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่

ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ
1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให ้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 31  เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
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20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

เป็นไปตามประกาศ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

เป็นไปตามประกาศ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

19/08/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0824/2555] หน้า 17 / 30



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  KTAM World Property RMF 

1.3. ชื อย่อ :  KTPROPERTY RMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) โดยมีมูลค่าขั นต่ําน้อยกว่าที ระบุไว้
ในโครงการในบางกรณีได้ เพื อรองรับการส่งเสริมการขาย การรองรับการลงทุนในรูปแบบการจัดสัดส่วนตามประเภททรัพย์สิน
และบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ โดยเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที แสวงหาโอกาสในการลงทุน
ที มากกว่าการลงทุนภายในประเทศ โดยจะนําเงินลงทุนที ได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global Property Equities Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

 กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
Sector ของกองทุน : PROP

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : FIF (ลงทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ)ิ 
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก
(Passive Management) ส่วนกองทุน Global Property Equities Fund มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด
(Active Management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนรวมนี คือ FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD ที แปลงกลับ
มาเป็นสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพที มีการรับโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี ยงชีพ

รายละเอียดเพิ มเติม :

เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องกับภาค
อสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global Property Equities Fund (กองทุนรวมหลัก) ซึ งเป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) และเป็นกองทุนที จัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก โดยเป็นไปตาม
เกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด
โดยลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือในสกุลเงินอื นใดหากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว ทั งนี กองทุน
จะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในส่วนที เหลือ
อาจจะลงทุนในตราสารแห่งหนี ในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที มีอายุของตราสารหรือสัญญา
หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ตํ่ากว่า 1 ปี โดยเป็นการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อสํารองเงินไว้สําหรับดําเนินงาน
ของกองทุน รอการลงทุนในต่างประเทศ หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และ/หรืออาจจะลงทุนในเงินฝากในสถาบันการ
เงินต่างประเทศ รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงินโดยมี
วัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที 
เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่า
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความ
เสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น นอกจากนี ในส่วนของการลงทุนในประเทศ
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร ดังต่อไปนี 
1. ตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 2. ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถ
ลงทุนได ้(noninvestment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได้
(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น  3. หุ้น/ ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียน / ไม่
ได้ถูกสั งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) 

ในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund หรือในกรณีที กองทุนนี มีการเปลี ยนแปลง
นโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ หรือในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund
ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กองทุน Global Property Equities Fund มีผลตอบแทนตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเท
ศอื นๆ ที มีนโยบายการบริหารจัดการใกล้เคียงกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศ
อื นอย่างเห็นได้ชัด และ/หรือ การลงทุนนั นเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ เมื อพบ
ว่าการบริหารจัดการของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็นไปตามที ระบุหรือสัญญาไว้กับผู้ลงทุน และ/หรือ เมื อกองทุนต่าง
ประเทศดังกล่าวกระทําความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกํากับดูแลในประเทศนั นๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือ เมื อเกิด
เหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็น
ภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจําเป็น เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือว่าได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้
ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน

ในกรณีที บริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการตามข้างต้น จนเป็นเหตุให้การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ทั งนี ในการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที 
การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณี
ที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน
รวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สิน และ
ช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือ
ในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วัน
ทําการในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทั งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการกองทุน หรือปฏิบัติผิดไป
จากรายละเอียดโครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับวงเงินที ได้รับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุน เพื อนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
ปรากฏว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที กองทุนรวมไปลงทุนมีการลดลงในลักษณะ ดังนี 
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

เงื อนไข ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังต่อไปนี 

รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่า
ทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง การ
ดําเนินการของ บลจ. ให้สํานักงานและผู้
ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าว
ต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม)

ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที 
มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการ
ให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตาม
ข้อ 1

ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3
ให้สํานักงานทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

สรุปสาระสําคัญของกองทุน Global Property Equities Fund

ชื อ Global Property Equities Fund

อายุโครงการ ไม่กําหนด

ขนาดของกองทุน 868.38 ล้านดอลลาร์ (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2555)

วันจัดตั ง 3 มกราคม 2548

ประเทศที จดทะเบียน ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)

นโยบายการลงทุน มีนโยบายที จะสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นของบริษัท หรือกอง
ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า) ที จดทะเบียน หรือมีการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจากการเป็นเจ้าของ
บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

กรอบการลงทุน

(Investment
Universe)

หุ้นของบริษัท หรือกองทุนทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า)ที จด
ทะเบียน หรือมีการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจาก
การเป็นเจ้าของ บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

Class & currency Class A / USD

ดัชนีอ้างอิง FTSE EPRA/NAREIT Developed NR Index

ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ

1.20% ต่อปี

Performance Fees 10% ของมูลค่า NAV ที มากกว่าดัชนีอ้างอิงในระหว่าง performance period*

ISIN Code LU0209137388 

Bloomberg Ticker HHGPEA2

Investment Manager Henderson Global Investors Limited

Management
Company Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A.

ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์
(Custodian) BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch

* การเรียกเก็บ Performance Fees จะเกิดขึ นได้ก็ต่อเมื อ
 มูลค่า NAV ณ ปัจจุบันจะต้องสูงกว่า NAV ณ จุดเริ มต้นของ performance period 
 อัตราการเพิ มของมูลค่า NAV ในช่วงระยะเวลาการวัดผล จะต้องสูงกว่าอัตราการเพิ มของดัชนีอ้างอิงในช่วงเวลาเดียวกัน

คําจํากัดความของ Performance Period 
 โดยทั วไปคือระหว่างวันที  1 กรกฎาคม ถึงวันที  30 มิถุนายน ทั งนี อาจขยายระยะเวลาได้หากไม่ม ีPerformance Fee ในวัน
ที  30 มิถุนายน
 วันที เริ มต้นของ Performance Period ได้แก่ครั งสุดท้ายที  Performance Fee ถูกจัดเก็บ (หรือวันที ที มีการเริ มจัดเก็บ
Performance Fee เป็นครั งแรก) 
 ณ วันสิ นสุดของ Performance Period แต่ละครั ง Performance Fee ที ได้มีการตั งจ่ายเอาไว้จะถูกจ่ายออกเพื อเป็น
Performance Fee 

ข้อจํากัดที สําคัญในการลงทุน
กองทุน Global Property Equities Fund จะลงทุนในหลักทรัพย์ที ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
และตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในระดับที ต่ํากว่าอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(noninvestment
grade) และตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) รวมกันได้ไม่เกิน 15% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

ทั งนี หากกองทุน Global Property Equities Fund มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นที ไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการ
จะแจ้งการแก้ไขหรือการเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบ
เหตุการณ์ดังกล่าว โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน :

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
ประเภทของตราสาร ได้แก่
1 ตราสารหนี 
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย เป็นไปตามประกาศ
ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่นเดียวกัน
กับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั วไป
ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้แก่
1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ เป็นไปตาม
ประกาศ ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่น
เดียวกันกับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศกําหนด ทั งนี กองทุนมีการ
กําหนดอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมดังนี 
1. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้non investment grade /
unrated ซึ งนํามารวมคํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศทั งหมด หมายถึง ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนและไม่เกินวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ ง
คํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.2.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตาม
รายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืนโดยกรอกใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการ จนถึงเวลา 15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

7.4.2.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.5 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่าน
บริการทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใด
ในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

7.4.2.6. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.2.7. เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2.8 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือ
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมด
นั นด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมี
การเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.2.9 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ
ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่า
รับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขาย

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืน
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่าง
เวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที กองทุนได้รับผลกระ
ทบจากการชําระหรือรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

วันทําการซื อขาย หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ งเป็นวันที ตาม
ปฏิทินที เป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศที กองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ดังนี 
(1) บริษัทจัดการอาจจะทําการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มหรือลด วันและเวลาในการรับคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนหากเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อการส่งคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศ หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินค่าซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
หรืออาจมีผลให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีที เห็นว่า
อาจก่อเกิดผลเสียหายใดๆ แก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเห็นว่ากองทุนอยู่ในภาวะที ไม่สามารถคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการจะคํานึง
ถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก
(2) ในกรณีที วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะ
เลื อนการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการซื อขายถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และ
บริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข)  มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
1.  เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
2.  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
3.  แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
4.  ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

เครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
           เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง ไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง(Liquidity Fee) ได้ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของ
ทรัพย์สินหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดใน
โครงการ และหรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือปรับเพิ มระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตามระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น

อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Liquidity Fee บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฎิบัต ิ: Full swing Pricing / Partial swing Pricing

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด
โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction
costs) ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข
ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื อง
มือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา swing factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ ม
ไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ
ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนิน
การใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Swing Pricing บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการได้ใช้นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing เพื อปกป้องผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจากผลกระทบจากการปรับลด
สัดส่วนที ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับอันเป็นผลมาจากกิจกรรมการซื อขายโดยนักลงทุนรายอื นในกองทุนโดยเฉพาะ โดย
นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing จะช่วยให้กรรมการมีอํานาจในการปรับราคา swing price กับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยลงทุน เพื อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซื อขาย และเพื อรักษามูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงของกองทุนโดยเฉพาะ
ทั งนี นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing นี ใช้กับกองทุนทั งหมดภายในหนังสือชี ชวน

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน (AntiDilution levies –
ADLs)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
(AntiDilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะ
อยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณา
ใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถ
ทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่อง
ของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการกําหนด  ADLs Threshold  โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
(1)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
(2)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี   ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องการการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ
ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัทกําหนดไ
รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อ
กําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุน
และสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที 
บริษัทจัดการกําหนด

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการอาจทําการปรับลดสัดส่วนตามที เห็นสมควร หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ถ้าหากเห็นว่าเป็นการกระทําไปเพื อประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

           การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัท
จัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 7 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาใช ้Notice period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทําการ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมี
มูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) โดยมีหลัก
การในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การ
ประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของตลาด หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวม
ลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช ้Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension
of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Notice period บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วลงทุนไม่เกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซื อ ขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการ
ไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ที กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold  ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate 

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ  gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ
วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น
ได ้

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการและหรือปรับเพิ มหรือลด gate period ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับ
เพิ มได้ไม่เกินกว่าที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่
สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้าง
อยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Redemption Gate บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
หากคําขอไถ่ถอนทั งหมด (รวมถึงสับเปลี ยน) ในวันซื อขายใดๆ เมื อรวมกับคําขอไถ่ถอนที ได้รับในวันซื อขายก่อนหน้าใน
สัปดาห์เดียวกัน เกินกว่า 10% ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนใดๆ ณ ต้นสัปดาห์นั น กรรมการมีสิทธิที จะเลื อนการ
ขอไถ่ถอนทั งหมดหรือบางส่วนได้ เพื อไม่ให้เกินระดับ 10%

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

 การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(Suspension of Dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ว่าจําเป็นต้องระงับการ
ซื อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(2) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(3) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม

อนึ ง การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่ราย
ย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื นนอกจากนี ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน. 11/2564 เรื อง
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับ
ผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิด
จากการขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที 
จ่ายจริง อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี
เพื อแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี 
สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนีย
มอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่า
ธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมอื นๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการจึงอาจเปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับ
ปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
จํานวนมาก เป็นต้น

รายละเอียดเพิ มเติม

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
(ฑ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ฒ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ณ) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ด) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุด
เช็ค เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535  ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงาน
ประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ในระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่มี
 ภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดย
จะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)” ไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in) 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.07 หรือ 200บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out) 
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับ
เปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
o ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท
หรือ
o 200 บาทต่อรายการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อ
ไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณายกเว้น ลดหย่อน หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย รับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) ให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนใน
แต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ น
เดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบล่วง
หน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติ
พิเศษ และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

เปิดเผย ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วง
หน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมติ เพื อ
แก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอ
แก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไข
โครงการในเรื องดังกล่าว

เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนจะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินในต่างประเทศรวมกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที กองทุนลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น การใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื อคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นเงินบาท ในกรณีที มิได้มีการทําสัญญาประกันความเสี ยง บริษัทจัดการจะใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ณ วันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป โดยอัตราแลกเปลี ยนดังกล่าวเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์
ตกลงร่วมกัน

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้
บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที 
บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม
(NAV Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน
4 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ทั งนี การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น
ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

4.ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้
ได้รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วย
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที 
มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5
% ของ
มูลค่า/ราคา
หน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความ
ไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าว
ต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูก
ต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์
และ≥ 0.5%
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้าเงื อนไข
ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของบริษัท
จัดการ เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานดังกล่าวภายในวัน
ทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน
ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการ
เฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวัน
ที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนิน
การของบริษัทจัดการเมื อพบว่า
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนด
ไว้ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลัง
และรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วย
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่
ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคา
ตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั ง
สําเนารายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ ให ้บลจ. ส่งสําเนาเอกสารที 
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการ
ที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของ
ผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับ
ซื อคืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บริษัท
จัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับ
ซื อคืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่

ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ
1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให ้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 31  เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

เป็นไปตามประกาศ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

เป็นไปตามประกาศ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

19/08/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0824/2555] หน้า 18 / 30



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  KTAM World Property RMF 

1.3. ชื อย่อ :  KTPROPERTY RMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) โดยมีมูลค่าขั นต่ําน้อยกว่าที ระบุไว้
ในโครงการในบางกรณีได้ เพื อรองรับการส่งเสริมการขาย การรองรับการลงทุนในรูปแบบการจัดสัดส่วนตามประเภททรัพย์สิน
และบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ โดยเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที แสวงหาโอกาสในการลงทุน
ที มากกว่าการลงทุนภายในประเทศ โดยจะนําเงินลงทุนที ได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global Property Equities Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

 กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
Sector ของกองทุน : PROP

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : FIF (ลงทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ)ิ 
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก
(Passive Management) ส่วนกองทุน Global Property Equities Fund มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด
(Active Management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนรวมนี คือ FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD ที แปลงกลับ
มาเป็นสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพที มีการรับโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี ยงชีพ

รายละเอียดเพิ มเติม :

เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องกับภาค
อสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global Property Equities Fund (กองทุนรวมหลัก) ซึ งเป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) และเป็นกองทุนที จัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก โดยเป็นไปตาม
เกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด
โดยลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือในสกุลเงินอื นใดหากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว ทั งนี กองทุน
จะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในส่วนที เหลือ
อาจจะลงทุนในตราสารแห่งหนี ในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที มีอายุของตราสารหรือสัญญา
หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ตํ่ากว่า 1 ปี โดยเป็นการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อสํารองเงินไว้สําหรับดําเนินงาน
ของกองทุน รอการลงทุนในต่างประเทศ หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และ/หรืออาจจะลงทุนในเงินฝากในสถาบันการ
เงินต่างประเทศ รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงินโดยมี
วัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที 
เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่า
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความ
เสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น นอกจากนี ในส่วนของการลงทุนในประเทศ
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร ดังต่อไปนี 
1. ตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 2. ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถ
ลงทุนได ้(noninvestment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได้
(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น  3. หุ้น/ ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียน / ไม่
ได้ถูกสั งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) 

ในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund หรือในกรณีที กองทุนนี มีการเปลี ยนแปลง
นโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ หรือในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund
ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กองทุน Global Property Equities Fund มีผลตอบแทนตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเท
ศอื นๆ ที มีนโยบายการบริหารจัดการใกล้เคียงกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศ
อื นอย่างเห็นได้ชัด และ/หรือ การลงทุนนั นเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ เมื อพบ
ว่าการบริหารจัดการของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็นไปตามที ระบุหรือสัญญาไว้กับผู้ลงทุน และ/หรือ เมื อกองทุนต่าง
ประเทศดังกล่าวกระทําความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกํากับดูแลในประเทศนั นๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือ เมื อเกิด
เหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็น
ภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจําเป็น เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือว่าได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้
ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน

ในกรณีที บริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการตามข้างต้น จนเป็นเหตุให้การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ทั งนี ในการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที 
การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณี
ที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน
รวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สิน และ
ช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือ
ในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วัน
ทําการในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทั งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการกองทุน หรือปฏิบัติผิดไป
จากรายละเอียดโครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับวงเงินที ได้รับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุน เพื อนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
ปรากฏว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที กองทุนรวมไปลงทุนมีการลดลงในลักษณะ ดังนี 
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

เงื อนไข ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังต่อไปนี 

รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่า
ทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง การ
ดําเนินการของ บลจ. ให้สํานักงานและผู้
ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าว
ต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม)

ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที 
มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการ
ให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตาม
ข้อ 1

ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3
ให้สํานักงานทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

สรุปสาระสําคัญของกองทุน Global Property Equities Fund

ชื อ Global Property Equities Fund

อายุโครงการ ไม่กําหนด

ขนาดของกองทุน 868.38 ล้านดอลลาร์ (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2555)

วันจัดตั ง 3 มกราคม 2548

ประเทศที จดทะเบียน ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)

นโยบายการลงทุน มีนโยบายที จะสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นของบริษัท หรือกอง
ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า) ที จดทะเบียน หรือมีการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจากการเป็นเจ้าของ
บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

กรอบการลงทุน

(Investment
Universe)

หุ้นของบริษัท หรือกองทุนทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า)ที จด
ทะเบียน หรือมีการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจาก
การเป็นเจ้าของ บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

Class & currency Class A / USD

ดัชนีอ้างอิง FTSE EPRA/NAREIT Developed NR Index

ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ

1.20% ต่อปี

Performance Fees 10% ของมูลค่า NAV ที มากกว่าดัชนีอ้างอิงในระหว่าง performance period*

ISIN Code LU0209137388 

Bloomberg Ticker HHGPEA2

Investment Manager Henderson Global Investors Limited

Management
Company Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A.

ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์
(Custodian) BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch

* การเรียกเก็บ Performance Fees จะเกิดขึ นได้ก็ต่อเมื อ
 มูลค่า NAV ณ ปัจจุบันจะต้องสูงกว่า NAV ณ จุดเริ มต้นของ performance period 
 อัตราการเพิ มของมูลค่า NAV ในช่วงระยะเวลาการวัดผล จะต้องสูงกว่าอัตราการเพิ มของดัชนีอ้างอิงในช่วงเวลาเดียวกัน

คําจํากัดความของ Performance Period 
 โดยทั วไปคือระหว่างวันที  1 กรกฎาคม ถึงวันที  30 มิถุนายน ทั งนี อาจขยายระยะเวลาได้หากไม่ม ีPerformance Fee ในวัน
ที  30 มิถุนายน
 วันที เริ มต้นของ Performance Period ได้แก่ครั งสุดท้ายที  Performance Fee ถูกจัดเก็บ (หรือวันที ที มีการเริ มจัดเก็บ
Performance Fee เป็นครั งแรก) 
 ณ วันสิ นสุดของ Performance Period แต่ละครั ง Performance Fee ที ได้มีการตั งจ่ายเอาไว้จะถูกจ่ายออกเพื อเป็น
Performance Fee 

ข้อจํากัดที สําคัญในการลงทุน
กองทุน Global Property Equities Fund จะลงทุนในหลักทรัพย์ที ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
และตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในระดับที ต่ํากว่าอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(noninvestment
grade) และตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) รวมกันได้ไม่เกิน 15% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

ทั งนี หากกองทุน Global Property Equities Fund มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นที ไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการ
จะแจ้งการแก้ไขหรือการเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบ
เหตุการณ์ดังกล่าว โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน :

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
ประเภทของตราสาร ได้แก่
1 ตราสารหนี 
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย เป็นไปตามประกาศ
ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่นเดียวกัน
กับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั วไป
ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้แก่
1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ เป็นไปตาม
ประกาศ ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่น
เดียวกันกับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศกําหนด ทั งนี กองทุนมีการ
กําหนดอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมดังนี 
1. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้non investment grade /
unrated ซึ งนํามารวมคํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศทั งหมด หมายถึง ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนและไม่เกินวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ ง
คํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.2.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตาม
รายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืนโดยกรอกใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการ จนถึงเวลา 15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

7.4.2.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.5 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่าน
บริการทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใด
ในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

7.4.2.6. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.2.7. เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2.8 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือ
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมด
นั นด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมี
การเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.2.9 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ
ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่า
รับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขาย

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืน
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่าง
เวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที กองทุนได้รับผลกระ
ทบจากการชําระหรือรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

วันทําการซื อขาย หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ งเป็นวันที ตาม
ปฏิทินที เป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศที กองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ดังนี 
(1) บริษัทจัดการอาจจะทําการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มหรือลด วันและเวลาในการรับคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนหากเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อการส่งคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศ หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินค่าซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
หรืออาจมีผลให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีที เห็นว่า
อาจก่อเกิดผลเสียหายใดๆ แก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเห็นว่ากองทุนอยู่ในภาวะที ไม่สามารถคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการจะคํานึง
ถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก
(2) ในกรณีที วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะ
เลื อนการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการซื อขายถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และ
บริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข)  มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
1.  เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
2.  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
3.  แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
4.  ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

เครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
           เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง ไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง(Liquidity Fee) ได้ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของ
ทรัพย์สินหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดใน
โครงการ และหรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือปรับเพิ มระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตามระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น

อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Liquidity Fee บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฎิบัต ิ: Full swing Pricing / Partial swing Pricing

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด
โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction
costs) ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข
ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื อง
มือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา swing factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ ม
ไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ
ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนิน
การใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Swing Pricing บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการได้ใช้นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing เพื อปกป้องผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจากผลกระทบจากการปรับลด
สัดส่วนที ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับอันเป็นผลมาจากกิจกรรมการซื อขายโดยนักลงทุนรายอื นในกองทุนโดยเฉพาะ โดย
นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing จะช่วยให้กรรมการมีอํานาจในการปรับราคา swing price กับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยลงทุน เพื อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซื อขาย และเพื อรักษามูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงของกองทุนโดยเฉพาะ
ทั งนี นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing นี ใช้กับกองทุนทั งหมดภายในหนังสือชี ชวน

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน (AntiDilution levies –
ADLs)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
(AntiDilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะ
อยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณา
ใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถ
ทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่อง
ของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการกําหนด  ADLs Threshold  โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
(1)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
(2)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี   ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องการการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ
ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัทกําหนดไ
รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อ
กําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุน
และสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที 
บริษัทจัดการกําหนด

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการอาจทําการปรับลดสัดส่วนตามที เห็นสมควร หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ถ้าหากเห็นว่าเป็นการกระทําไปเพื อประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

           การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัท
จัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 7 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาใช ้Notice period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทําการ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมี
มูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) โดยมีหลัก
การในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การ
ประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของตลาด หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวม
ลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช ้Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension
of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Notice period บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วลงทุนไม่เกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซื อ ขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการ
ไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ที กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold  ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate 

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ  gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ
วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น
ได ้

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการและหรือปรับเพิ มหรือลด gate period ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับ
เพิ มได้ไม่เกินกว่าที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่
สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้าง
อยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Redemption Gate บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
หากคําขอไถ่ถอนทั งหมด (รวมถึงสับเปลี ยน) ในวันซื อขายใดๆ เมื อรวมกับคําขอไถ่ถอนที ได้รับในวันซื อขายก่อนหน้าใน
สัปดาห์เดียวกัน เกินกว่า 10% ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนใดๆ ณ ต้นสัปดาห์นั น กรรมการมีสิทธิที จะเลื อนการ
ขอไถ่ถอนทั งหมดหรือบางส่วนได้ เพื อไม่ให้เกินระดับ 10%

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

 การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(Suspension of Dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ว่าจําเป็นต้องระงับการ
ซื อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(2) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(3) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม

อนึ ง การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่ราย
ย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื นนอกจากนี ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน. 11/2564 เรื อง
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับ
ผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิด
จากการขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที 
จ่ายจริง อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี
เพื อแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี 
สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนีย
มอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่า
ธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมอื นๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการจึงอาจเปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับ
ปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
จํานวนมาก เป็นต้น

รายละเอียดเพิ มเติม

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
(ฑ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ฒ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ณ) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ด) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุด
เช็ค เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535  ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงาน
ประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ในระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่มี
 ภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดย
จะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)” ไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in) 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.07 หรือ 200บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out) 
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับ
เปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
o ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท
หรือ
o 200 บาทต่อรายการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อ
ไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณายกเว้น ลดหย่อน หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย รับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) ให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนใน
แต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ น
เดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบล่วง
หน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติ
พิเศษ และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

เปิดเผย ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วง
หน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมติ เพื อ
แก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอ
แก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไข
โครงการในเรื องดังกล่าว

เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนจะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินในต่างประเทศรวมกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที กองทุนลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น การใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื อคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นเงินบาท ในกรณีที มิได้มีการทําสัญญาประกันความเสี ยง บริษัทจัดการจะใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ณ วันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป โดยอัตราแลกเปลี ยนดังกล่าวเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์
ตกลงร่วมกัน

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้
บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที 
บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม
(NAV Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน
4 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ทั งนี การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น
ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

4.ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้
ได้รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วย
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที 
มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5
% ของ
มูลค่า/ราคา
หน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความ
ไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าว
ต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูก
ต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์
และ≥ 0.5%
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้าเงื อนไข
ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของบริษัท
จัดการ เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานดังกล่าวภายในวัน
ทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน
ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการ
เฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวัน
ที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนิน
การของบริษัทจัดการเมื อพบว่า
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนด
ไว้ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลัง
และรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วย
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่
ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคา
ตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั ง
สําเนารายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ ให ้บลจ. ส่งสําเนาเอกสารที 
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการ
ที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของ
ผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับ
ซื อคืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บริษัท
จัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับ
ซื อคืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่

ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ
1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให ้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 31  เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

เป็นไปตามประกาศ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

เป็นไปตามประกาศ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

19/08/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0824/2555] หน้า 19 / 30



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  KTAM World Property RMF 

1.3. ชื อย่อ :  KTPROPERTY RMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) โดยมีมูลค่าขั นต่ําน้อยกว่าที ระบุไว้
ในโครงการในบางกรณีได้ เพื อรองรับการส่งเสริมการขาย การรองรับการลงทุนในรูปแบบการจัดสัดส่วนตามประเภททรัพย์สิน
และบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ โดยเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที แสวงหาโอกาสในการลงทุน
ที มากกว่าการลงทุนภายในประเทศ โดยจะนําเงินลงทุนที ได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global Property Equities Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

 กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
Sector ของกองทุน : PROP

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : FIF (ลงทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ)ิ 
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก
(Passive Management) ส่วนกองทุน Global Property Equities Fund มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด
(Active Management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนรวมนี คือ FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD ที แปลงกลับ
มาเป็นสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพที มีการรับโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี ยงชีพ

รายละเอียดเพิ มเติม :

เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องกับภาค
อสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global Property Equities Fund (กองทุนรวมหลัก) ซึ งเป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) และเป็นกองทุนที จัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก โดยเป็นไปตาม
เกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด
โดยลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือในสกุลเงินอื นใดหากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว ทั งนี กองทุน
จะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในส่วนที เหลือ
อาจจะลงทุนในตราสารแห่งหนี ในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที มีอายุของตราสารหรือสัญญา
หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ตํ่ากว่า 1 ปี โดยเป็นการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อสํารองเงินไว้สําหรับดําเนินงาน
ของกองทุน รอการลงทุนในต่างประเทศ หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และ/หรืออาจจะลงทุนในเงินฝากในสถาบันการ
เงินต่างประเทศ รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงินโดยมี
วัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที 
เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่า
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความ
เสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น นอกจากนี ในส่วนของการลงทุนในประเทศ
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร ดังต่อไปนี 
1. ตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 2. ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถ
ลงทุนได ้(noninvestment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได้
(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น  3. หุ้น/ ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียน / ไม่
ได้ถูกสั งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) 

ในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund หรือในกรณีที กองทุนนี มีการเปลี ยนแปลง
นโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ หรือในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund
ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กองทุน Global Property Equities Fund มีผลตอบแทนตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเท
ศอื นๆ ที มีนโยบายการบริหารจัดการใกล้เคียงกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศ
อื นอย่างเห็นได้ชัด และ/หรือ การลงทุนนั นเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ เมื อพบ
ว่าการบริหารจัดการของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็นไปตามที ระบุหรือสัญญาไว้กับผู้ลงทุน และ/หรือ เมื อกองทุนต่าง
ประเทศดังกล่าวกระทําความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกํากับดูแลในประเทศนั นๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือ เมื อเกิด
เหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็น
ภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจําเป็น เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือว่าได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้
ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน

ในกรณีที บริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการตามข้างต้น จนเป็นเหตุให้การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ทั งนี ในการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที 
การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณี
ที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน
รวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สิน และ
ช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือ
ในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วัน
ทําการในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทั งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการกองทุน หรือปฏิบัติผิดไป
จากรายละเอียดโครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับวงเงินที ได้รับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุน เพื อนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
ปรากฏว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที กองทุนรวมไปลงทุนมีการลดลงในลักษณะ ดังนี 
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

เงื อนไข ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังต่อไปนี 

รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่า
ทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง การ
ดําเนินการของ บลจ. ให้สํานักงานและผู้
ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าว
ต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม)

ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที 
มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการ
ให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตาม
ข้อ 1

ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3
ให้สํานักงานทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

สรุปสาระสําคัญของกองทุน Global Property Equities Fund

ชื อ Global Property Equities Fund

อายุโครงการ ไม่กําหนด

ขนาดของกองทุน 868.38 ล้านดอลลาร์ (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2555)

วันจัดตั ง 3 มกราคม 2548

ประเทศที จดทะเบียน ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)

นโยบายการลงทุน มีนโยบายที จะสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นของบริษัท หรือกอง
ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า) ที จดทะเบียน หรือมีการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจากการเป็นเจ้าของ
บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

กรอบการลงทุน

(Investment
Universe)

หุ้นของบริษัท หรือกองทุนทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า)ที จด
ทะเบียน หรือมีการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจาก
การเป็นเจ้าของ บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

Class & currency Class A / USD

ดัชนีอ้างอิง FTSE EPRA/NAREIT Developed NR Index

ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ

1.20% ต่อปี

Performance Fees 10% ของมูลค่า NAV ที มากกว่าดัชนีอ้างอิงในระหว่าง performance period*

ISIN Code LU0209137388 

Bloomberg Ticker HHGPEA2

Investment Manager Henderson Global Investors Limited

Management
Company Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A.

ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์
(Custodian) BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch

* การเรียกเก็บ Performance Fees จะเกิดขึ นได้ก็ต่อเมื อ
 มูลค่า NAV ณ ปัจจุบันจะต้องสูงกว่า NAV ณ จุดเริ มต้นของ performance period 
 อัตราการเพิ มของมูลค่า NAV ในช่วงระยะเวลาการวัดผล จะต้องสูงกว่าอัตราการเพิ มของดัชนีอ้างอิงในช่วงเวลาเดียวกัน

คําจํากัดความของ Performance Period 
 โดยทั วไปคือระหว่างวันที  1 กรกฎาคม ถึงวันที  30 มิถุนายน ทั งนี อาจขยายระยะเวลาได้หากไม่ม ีPerformance Fee ในวัน
ที  30 มิถุนายน
 วันที เริ มต้นของ Performance Period ได้แก่ครั งสุดท้ายที  Performance Fee ถูกจัดเก็บ (หรือวันที ที มีการเริ มจัดเก็บ
Performance Fee เป็นครั งแรก) 
 ณ วันสิ นสุดของ Performance Period แต่ละครั ง Performance Fee ที ได้มีการตั งจ่ายเอาไว้จะถูกจ่ายออกเพื อเป็น
Performance Fee 

ข้อจํากัดที สําคัญในการลงทุน
กองทุน Global Property Equities Fund จะลงทุนในหลักทรัพย์ที ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
และตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในระดับที ต่ํากว่าอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(noninvestment
grade) และตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) รวมกันได้ไม่เกิน 15% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

ทั งนี หากกองทุน Global Property Equities Fund มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นที ไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการ
จะแจ้งการแก้ไขหรือการเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบ
เหตุการณ์ดังกล่าว โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน :

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
ประเภทของตราสาร ได้แก่
1 ตราสารหนี 
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย เป็นไปตามประกาศ
ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่นเดียวกัน
กับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั วไป
ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้แก่
1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ เป็นไปตาม
ประกาศ ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่น
เดียวกันกับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศกําหนด ทั งนี กองทุนมีการ
กําหนดอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมดังนี 
1. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้non investment grade /
unrated ซึ งนํามารวมคํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศทั งหมด หมายถึง ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนและไม่เกินวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ ง
คํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.2.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตาม
รายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืนโดยกรอกใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการ จนถึงเวลา 15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

7.4.2.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.5 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่าน
บริการทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใด
ในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

7.4.2.6. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.2.7. เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2.8 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือ
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมด
นั นด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมี
การเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.2.9 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ
ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่า
รับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขาย

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืน
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่าง
เวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที กองทุนได้รับผลกระ
ทบจากการชําระหรือรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

วันทําการซื อขาย หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ งเป็นวันที ตาม
ปฏิทินที เป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศที กองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ดังนี 
(1) บริษัทจัดการอาจจะทําการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มหรือลด วันและเวลาในการรับคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนหากเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อการส่งคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศ หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินค่าซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
หรืออาจมีผลให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีที เห็นว่า
อาจก่อเกิดผลเสียหายใดๆ แก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเห็นว่ากองทุนอยู่ในภาวะที ไม่สามารถคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการจะคํานึง
ถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก
(2) ในกรณีที วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะ
เลื อนการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการซื อขายถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และ
บริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข)  มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
1.  เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
2.  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
3.  แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
4.  ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

เครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
           เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง ไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง(Liquidity Fee) ได้ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของ
ทรัพย์สินหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดใน
โครงการ และหรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือปรับเพิ มระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตามระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น

อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Liquidity Fee บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฎิบัต ิ: Full swing Pricing / Partial swing Pricing

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด
โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction
costs) ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข
ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื อง
มือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา swing factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ ม
ไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ
ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนิน
การใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Swing Pricing บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการได้ใช้นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing เพื อปกป้องผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจากผลกระทบจากการปรับลด
สัดส่วนที ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับอันเป็นผลมาจากกิจกรรมการซื อขายโดยนักลงทุนรายอื นในกองทุนโดยเฉพาะ โดย
นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing จะช่วยให้กรรมการมีอํานาจในการปรับราคา swing price กับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยลงทุน เพื อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซื อขาย และเพื อรักษามูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงของกองทุนโดยเฉพาะ
ทั งนี นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing นี ใช้กับกองทุนทั งหมดภายในหนังสือชี ชวน

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน (AntiDilution levies –
ADLs)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
(AntiDilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะ
อยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณา
ใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถ
ทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่อง
ของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการกําหนด  ADLs Threshold  โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
(1)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
(2)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี   ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องการการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ
ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัทกําหนดไ
รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อ
กําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุน
และสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที 
บริษัทจัดการกําหนด

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการอาจทําการปรับลดสัดส่วนตามที เห็นสมควร หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ถ้าหากเห็นว่าเป็นการกระทําไปเพื อประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

           การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัท
จัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 7 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาใช ้Notice period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทําการ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมี
มูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) โดยมีหลัก
การในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การ
ประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของตลาด หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวม
ลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช ้Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension
of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Notice period บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วลงทุนไม่เกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซื อ ขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการ
ไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ที กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold  ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate 

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ  gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ
วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น
ได ้

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการและหรือปรับเพิ มหรือลด gate period ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับ
เพิ มได้ไม่เกินกว่าที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่
สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้าง
อยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Redemption Gate บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
หากคําขอไถ่ถอนทั งหมด (รวมถึงสับเปลี ยน) ในวันซื อขายใดๆ เมื อรวมกับคําขอไถ่ถอนที ได้รับในวันซื อขายก่อนหน้าใน
สัปดาห์เดียวกัน เกินกว่า 10% ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนใดๆ ณ ต้นสัปดาห์นั น กรรมการมีสิทธิที จะเลื อนการ
ขอไถ่ถอนทั งหมดหรือบางส่วนได้ เพื อไม่ให้เกินระดับ 10%

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

 การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(Suspension of Dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ว่าจําเป็นต้องระงับการ
ซื อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(2) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(3) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม

อนึ ง การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่ราย
ย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื นนอกจากนี ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน. 11/2564 เรื อง
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับ
ผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิด
จากการขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที 
จ่ายจริง อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี
เพื อแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี 
สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนีย
มอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่า
ธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมอื นๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการจึงอาจเปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับ
ปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
จํานวนมาก เป็นต้น

รายละเอียดเพิ มเติม

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
(ฑ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ฒ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ณ) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ด) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุด
เช็ค เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535  ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงาน
ประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ในระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่มี
 ภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดย
จะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)” ไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in) 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.07 หรือ 200บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out) 
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับ
เปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
o ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท
หรือ
o 200 บาทต่อรายการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อ
ไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณายกเว้น ลดหย่อน หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย รับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) ให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนใน
แต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ น
เดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบล่วง
หน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติ
พิเศษ และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

เปิดเผย ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วง
หน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมติ เพื อ
แก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอ
แก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไข
โครงการในเรื องดังกล่าว

เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนจะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินในต่างประเทศรวมกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที กองทุนลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น การใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื อคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นเงินบาท ในกรณีที มิได้มีการทําสัญญาประกันความเสี ยง บริษัทจัดการจะใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ณ วันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป โดยอัตราแลกเปลี ยนดังกล่าวเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์
ตกลงร่วมกัน

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้
บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที 
บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม
(NAV Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน
4 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ทั งนี การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น
ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

4.ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้
ได้รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วย
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที 
มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5
% ของ
มูลค่า/ราคา
หน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความ
ไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าว
ต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูก
ต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์
และ≥ 0.5%
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้าเงื อนไข
ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของบริษัท
จัดการ เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานดังกล่าวภายในวัน
ทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน
ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการ
เฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวัน
ที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนิน
การของบริษัทจัดการเมื อพบว่า
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนด
ไว้ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลัง
และรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วย
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่
ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคา
ตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั ง
สําเนารายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ ให ้บลจ. ส่งสําเนาเอกสารที 
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการ
ที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของ
ผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับ
ซื อคืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บริษัท
จัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับ
ซื อคืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่

ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ
1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให ้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 31  เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

เป็นไปตามประกาศ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

เป็นไปตามประกาศ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  KTAM World Property RMF 

1.3. ชื อย่อ :  KTPROPERTY RMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) โดยมีมูลค่าขั นต่ําน้อยกว่าที ระบุไว้
ในโครงการในบางกรณีได้ เพื อรองรับการส่งเสริมการขาย การรองรับการลงทุนในรูปแบบการจัดสัดส่วนตามประเภททรัพย์สิน
และบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ โดยเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที แสวงหาโอกาสในการลงทุน
ที มากกว่าการลงทุนภายในประเทศ โดยจะนําเงินลงทุนที ได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global Property Equities Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

 กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
Sector ของกองทุน : PROP

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : FIF (ลงทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ)ิ 
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก
(Passive Management) ส่วนกองทุน Global Property Equities Fund มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด
(Active Management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนรวมนี คือ FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD ที แปลงกลับ
มาเป็นสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพที มีการรับโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี ยงชีพ

รายละเอียดเพิ มเติม :

เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องกับภาค
อสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global Property Equities Fund (กองทุนรวมหลัก) ซึ งเป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) และเป็นกองทุนที จัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก โดยเป็นไปตาม
เกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด
โดยลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือในสกุลเงินอื นใดหากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว ทั งนี กองทุน
จะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในส่วนที เหลือ
อาจจะลงทุนในตราสารแห่งหนี ในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที มีอายุของตราสารหรือสัญญา
หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ตํ่ากว่า 1 ปี โดยเป็นการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อสํารองเงินไว้สําหรับดําเนินงาน
ของกองทุน รอการลงทุนในต่างประเทศ หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และ/หรืออาจจะลงทุนในเงินฝากในสถาบันการ
เงินต่างประเทศ รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงินโดยมี
วัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที 
เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่า
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความ
เสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น นอกจากนี ในส่วนของการลงทุนในประเทศ
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร ดังต่อไปนี 
1. ตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 2. ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถ
ลงทุนได ้(noninvestment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได้
(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น  3. หุ้น/ ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียน / ไม่
ได้ถูกสั งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) 

ในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund หรือในกรณีที กองทุนนี มีการเปลี ยนแปลง
นโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ หรือในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund
ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กองทุน Global Property Equities Fund มีผลตอบแทนตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเท
ศอื นๆ ที มีนโยบายการบริหารจัดการใกล้เคียงกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศ
อื นอย่างเห็นได้ชัด และ/หรือ การลงทุนนั นเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ เมื อพบ
ว่าการบริหารจัดการของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็นไปตามที ระบุหรือสัญญาไว้กับผู้ลงทุน และ/หรือ เมื อกองทุนต่าง
ประเทศดังกล่าวกระทําความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกํากับดูแลในประเทศนั นๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือ เมื อเกิด
เหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็น
ภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจําเป็น เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือว่าได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้
ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน

ในกรณีที บริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการตามข้างต้น จนเป็นเหตุให้การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ทั งนี ในการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที 
การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณี
ที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน
รวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สิน และ
ช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือ
ในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วัน
ทําการในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทั งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการกองทุน หรือปฏิบัติผิดไป
จากรายละเอียดโครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับวงเงินที ได้รับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุน เพื อนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
ปรากฏว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที กองทุนรวมไปลงทุนมีการลดลงในลักษณะ ดังนี 
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

เงื อนไข ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังต่อไปนี 

รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่า
ทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง การ
ดําเนินการของ บลจ. ให้สํานักงานและผู้
ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าว
ต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม)

ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที 
มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการ
ให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตาม
ข้อ 1

ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3
ให้สํานักงานทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

สรุปสาระสําคัญของกองทุน Global Property Equities Fund

ชื อ Global Property Equities Fund

อายุโครงการ ไม่กําหนด

ขนาดของกองทุน 868.38 ล้านดอลลาร์ (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2555)

วันจัดตั ง 3 มกราคม 2548

ประเทศที จดทะเบียน ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)

นโยบายการลงทุน มีนโยบายที จะสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นของบริษัท หรือกอง
ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า) ที จดทะเบียน หรือมีการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจากการเป็นเจ้าของ
บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

กรอบการลงทุน

(Investment
Universe)

หุ้นของบริษัท หรือกองทุนทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า)ที จด
ทะเบียน หรือมีการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจาก
การเป็นเจ้าของ บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

Class & currency Class A / USD

ดัชนีอ้างอิง FTSE EPRA/NAREIT Developed NR Index

ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ

1.20% ต่อปี

Performance Fees 10% ของมูลค่า NAV ที มากกว่าดัชนีอ้างอิงในระหว่าง performance period*

ISIN Code LU0209137388 

Bloomberg Ticker HHGPEA2

Investment Manager Henderson Global Investors Limited

Management
Company Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A.

ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์
(Custodian) BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch

* การเรียกเก็บ Performance Fees จะเกิดขึ นได้ก็ต่อเมื อ
 มูลค่า NAV ณ ปัจจุบันจะต้องสูงกว่า NAV ณ จุดเริ มต้นของ performance period 
 อัตราการเพิ มของมูลค่า NAV ในช่วงระยะเวลาการวัดผล จะต้องสูงกว่าอัตราการเพิ มของดัชนีอ้างอิงในช่วงเวลาเดียวกัน

คําจํากัดความของ Performance Period 
 โดยทั วไปคือระหว่างวันที  1 กรกฎาคม ถึงวันที  30 มิถุนายน ทั งนี อาจขยายระยะเวลาได้หากไม่ม ีPerformance Fee ในวัน
ที  30 มิถุนายน
 วันที เริ มต้นของ Performance Period ได้แก่ครั งสุดท้ายที  Performance Fee ถูกจัดเก็บ (หรือวันที ที มีการเริ มจัดเก็บ
Performance Fee เป็นครั งแรก) 
 ณ วันสิ นสุดของ Performance Period แต่ละครั ง Performance Fee ที ได้มีการตั งจ่ายเอาไว้จะถูกจ่ายออกเพื อเป็น
Performance Fee 

ข้อจํากัดที สําคัญในการลงทุน
กองทุน Global Property Equities Fund จะลงทุนในหลักทรัพย์ที ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
และตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในระดับที ต่ํากว่าอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(noninvestment
grade) และตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) รวมกันได้ไม่เกิน 15% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

ทั งนี หากกองทุน Global Property Equities Fund มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นที ไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการ
จะแจ้งการแก้ไขหรือการเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบ
เหตุการณ์ดังกล่าว โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน :

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
ประเภทของตราสาร ได้แก่
1 ตราสารหนี 
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย เป็นไปตามประกาศ
ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่นเดียวกัน
กับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั วไป
ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้แก่
1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ เป็นไปตาม
ประกาศ ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่น
เดียวกันกับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศกําหนด ทั งนี กองทุนมีการ
กําหนดอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมดังนี 
1. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้non investment grade /
unrated ซึ งนํามารวมคํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศทั งหมด หมายถึง ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนและไม่เกินวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ ง
คํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.2.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตาม
รายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืนโดยกรอกใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการ จนถึงเวลา 15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

7.4.2.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.5 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่าน
บริการทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใด
ในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

7.4.2.6. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.2.7. เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2.8 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือ
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมด
นั นด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมี
การเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.2.9 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ
ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่า
รับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขาย

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืน
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่าง
เวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที กองทุนได้รับผลกระ
ทบจากการชําระหรือรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

วันทําการซื อขาย หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ งเป็นวันที ตาม
ปฏิทินที เป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศที กองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ดังนี 
(1) บริษัทจัดการอาจจะทําการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มหรือลด วันและเวลาในการรับคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนหากเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อการส่งคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศ หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินค่าซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
หรืออาจมีผลให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีที เห็นว่า
อาจก่อเกิดผลเสียหายใดๆ แก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเห็นว่ากองทุนอยู่ในภาวะที ไม่สามารถคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการจะคํานึง
ถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก
(2) ในกรณีที วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะ
เลื อนการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการซื อขายถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และ
บริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข)  มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
1.  เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
2.  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
3.  แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
4.  ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

เครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
           เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง ไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง(Liquidity Fee) ได้ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของ
ทรัพย์สินหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดใน
โครงการ และหรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือปรับเพิ มระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตามระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น

อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Liquidity Fee บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฎิบัต ิ: Full swing Pricing / Partial swing Pricing

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด
โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction
costs) ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข
ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื อง
มือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา swing factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ ม
ไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ
ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนิน
การใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Swing Pricing บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการได้ใช้นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing เพื อปกป้องผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจากผลกระทบจากการปรับลด
สัดส่วนที ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับอันเป็นผลมาจากกิจกรรมการซื อขายโดยนักลงทุนรายอื นในกองทุนโดยเฉพาะ โดย
นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing จะช่วยให้กรรมการมีอํานาจในการปรับราคา swing price กับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยลงทุน เพื อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซื อขาย และเพื อรักษามูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงของกองทุนโดยเฉพาะ
ทั งนี นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing นี ใช้กับกองทุนทั งหมดภายในหนังสือชี ชวน

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน (AntiDilution levies –
ADLs)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
(AntiDilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะ
อยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณา
ใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถ
ทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่อง
ของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการกําหนด  ADLs Threshold  โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
(1)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
(2)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี   ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องการการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ
ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัทกําหนดไ
รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อ
กําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุน
และสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที 
บริษัทจัดการกําหนด

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการอาจทําการปรับลดสัดส่วนตามที เห็นสมควร หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ถ้าหากเห็นว่าเป็นการกระทําไปเพื อประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

           การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัท
จัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 7 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาใช ้Notice period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทําการ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมี
มูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) โดยมีหลัก
การในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การ
ประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของตลาด หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวม
ลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช ้Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension
of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Notice period บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วลงทุนไม่เกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซื อ ขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการ
ไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ที กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold  ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate 

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ  gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ
วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น
ได ้

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการและหรือปรับเพิ มหรือลด gate period ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับ
เพิ มได้ไม่เกินกว่าที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่
สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้าง
อยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Redemption Gate บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
หากคําขอไถ่ถอนทั งหมด (รวมถึงสับเปลี ยน) ในวันซื อขายใดๆ เมื อรวมกับคําขอไถ่ถอนที ได้รับในวันซื อขายก่อนหน้าใน
สัปดาห์เดียวกัน เกินกว่า 10% ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนใดๆ ณ ต้นสัปดาห์นั น กรรมการมีสิทธิที จะเลื อนการ
ขอไถ่ถอนทั งหมดหรือบางส่วนได้ เพื อไม่ให้เกินระดับ 10%

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

 การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(Suspension of Dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ว่าจําเป็นต้องระงับการ
ซื อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(2) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(3) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม

อนึ ง การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่ราย
ย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื นนอกจากนี ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน. 11/2564 เรื อง
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับ
ผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิด
จากการขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที 
จ่ายจริง อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี
เพื อแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี 
สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนีย
มอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่า
ธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมอื นๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการจึงอาจเปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับ
ปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
จํานวนมาก เป็นต้น

รายละเอียดเพิ มเติม

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
(ฑ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ฒ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ณ) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ด) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุด
เช็ค เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535  ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงาน
ประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ในระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่มี
 ภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดย
จะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)” ไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in) 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.07 หรือ 200บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out) 
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับ
เปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
o ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท
หรือ
o 200 บาทต่อรายการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อ
ไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณายกเว้น ลดหย่อน หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย รับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) ให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนใน
แต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ น
เดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบล่วง
หน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติ
พิเศษ และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

เปิดเผย ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วง
หน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมติ เพื อ
แก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอ
แก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไข
โครงการในเรื องดังกล่าว

เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนจะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินในต่างประเทศรวมกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที กองทุนลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น การใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื อคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นเงินบาท ในกรณีที มิได้มีการทําสัญญาประกันความเสี ยง บริษัทจัดการจะใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ณ วันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป โดยอัตราแลกเปลี ยนดังกล่าวเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์
ตกลงร่วมกัน

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้
บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที 
บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม
(NAV Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน
4 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ทั งนี การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น
ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

4.ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้
ได้รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วย
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที 
มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5
% ของ
มูลค่า/ราคา
หน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความ
ไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าว
ต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูก
ต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์
และ≥ 0.5%
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้าเงื อนไข
ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของบริษัท
จัดการ เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานดังกล่าวภายในวัน
ทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน
ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการ
เฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวัน
ที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนิน
การของบริษัทจัดการเมื อพบว่า
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนด
ไว้ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลัง
และรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วย
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่
ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคา
ตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั ง
สําเนารายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ ให ้บลจ. ส่งสําเนาเอกสารที 
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการ
ที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของ
ผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับ
ซื อคืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บริษัท
จัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับ
ซื อคืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่

ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ
1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให ้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 31  เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
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20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

เป็นไปตามประกาศ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

เป็นไปตามประกาศ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

19/08/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0824/2555] หน้า 21 / 30



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  KTAM World Property RMF 

1.3. ชื อย่อ :  KTPROPERTY RMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) โดยมีมูลค่าขั นต่ําน้อยกว่าที ระบุไว้
ในโครงการในบางกรณีได้ เพื อรองรับการส่งเสริมการขาย การรองรับการลงทุนในรูปแบบการจัดสัดส่วนตามประเภททรัพย์สิน
และบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ โดยเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที แสวงหาโอกาสในการลงทุน
ที มากกว่าการลงทุนภายในประเทศ โดยจะนําเงินลงทุนที ได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global Property Equities Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

 กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
Sector ของกองทุน : PROP

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : FIF (ลงทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ)ิ 
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก
(Passive Management) ส่วนกองทุน Global Property Equities Fund มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด
(Active Management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนรวมนี คือ FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD ที แปลงกลับ
มาเป็นสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพที มีการรับโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี ยงชีพ

รายละเอียดเพิ มเติม :

เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องกับภาค
อสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global Property Equities Fund (กองทุนรวมหลัก) ซึ งเป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) และเป็นกองทุนที จัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก โดยเป็นไปตาม
เกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด
โดยลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือในสกุลเงินอื นใดหากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว ทั งนี กองทุน
จะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในส่วนที เหลือ
อาจจะลงทุนในตราสารแห่งหนี ในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที มีอายุของตราสารหรือสัญญา
หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ตํ่ากว่า 1 ปี โดยเป็นการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อสํารองเงินไว้สําหรับดําเนินงาน
ของกองทุน รอการลงทุนในต่างประเทศ หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และ/หรืออาจจะลงทุนในเงินฝากในสถาบันการ
เงินต่างประเทศ รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงินโดยมี
วัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที 
เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่า
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความ
เสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น นอกจากนี ในส่วนของการลงทุนในประเทศ
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร ดังต่อไปนี 
1. ตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 2. ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถ
ลงทุนได ้(noninvestment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได้
(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น  3. หุ้น/ ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียน / ไม่
ได้ถูกสั งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) 

ในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund หรือในกรณีที กองทุนนี มีการเปลี ยนแปลง
นโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ หรือในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund
ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กองทุน Global Property Equities Fund มีผลตอบแทนตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเท
ศอื นๆ ที มีนโยบายการบริหารจัดการใกล้เคียงกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศ
อื นอย่างเห็นได้ชัด และ/หรือ การลงทุนนั นเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ เมื อพบ
ว่าการบริหารจัดการของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็นไปตามที ระบุหรือสัญญาไว้กับผู้ลงทุน และ/หรือ เมื อกองทุนต่าง
ประเทศดังกล่าวกระทําความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกํากับดูแลในประเทศนั นๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือ เมื อเกิด
เหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็น
ภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจําเป็น เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือว่าได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้
ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน

ในกรณีที บริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการตามข้างต้น จนเป็นเหตุให้การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ทั งนี ในการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที 
การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณี
ที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน
รวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สิน และ
ช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือ
ในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วัน
ทําการในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทั งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการกองทุน หรือปฏิบัติผิดไป
จากรายละเอียดโครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับวงเงินที ได้รับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุน เพื อนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
ปรากฏว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที กองทุนรวมไปลงทุนมีการลดลงในลักษณะ ดังนี 
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

เงื อนไข ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังต่อไปนี 

รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่า
ทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง การ
ดําเนินการของ บลจ. ให้สํานักงานและผู้
ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าว
ต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม)

ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที 
มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการ
ให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตาม
ข้อ 1

ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3
ให้สํานักงานทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

สรุปสาระสําคัญของกองทุน Global Property Equities Fund

ชื อ Global Property Equities Fund

อายุโครงการ ไม่กําหนด

ขนาดของกองทุน 868.38 ล้านดอลลาร์ (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2555)

วันจัดตั ง 3 มกราคม 2548

ประเทศที จดทะเบียน ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)

นโยบายการลงทุน มีนโยบายที จะสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นของบริษัท หรือกอง
ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า) ที จดทะเบียน หรือมีการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจากการเป็นเจ้าของ
บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

กรอบการลงทุน

(Investment
Universe)

หุ้นของบริษัท หรือกองทุนทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า)ที จด
ทะเบียน หรือมีการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจาก
การเป็นเจ้าของ บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

Class & currency Class A / USD

ดัชนีอ้างอิง FTSE EPRA/NAREIT Developed NR Index

ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ

1.20% ต่อปี

Performance Fees 10% ของมูลค่า NAV ที มากกว่าดัชนีอ้างอิงในระหว่าง performance period*

ISIN Code LU0209137388 

Bloomberg Ticker HHGPEA2

Investment Manager Henderson Global Investors Limited

Management
Company Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A.

ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์
(Custodian) BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch

* การเรียกเก็บ Performance Fees จะเกิดขึ นได้ก็ต่อเมื อ
 มูลค่า NAV ณ ปัจจุบันจะต้องสูงกว่า NAV ณ จุดเริ มต้นของ performance period 
 อัตราการเพิ มของมูลค่า NAV ในช่วงระยะเวลาการวัดผล จะต้องสูงกว่าอัตราการเพิ มของดัชนีอ้างอิงในช่วงเวลาเดียวกัน

คําจํากัดความของ Performance Period 
 โดยทั วไปคือระหว่างวันที  1 กรกฎาคม ถึงวันที  30 มิถุนายน ทั งนี อาจขยายระยะเวลาได้หากไม่ม ีPerformance Fee ในวัน
ที  30 มิถุนายน
 วันที เริ มต้นของ Performance Period ได้แก่ครั งสุดท้ายที  Performance Fee ถูกจัดเก็บ (หรือวันที ที มีการเริ มจัดเก็บ
Performance Fee เป็นครั งแรก) 
 ณ วันสิ นสุดของ Performance Period แต่ละครั ง Performance Fee ที ได้มีการตั งจ่ายเอาไว้จะถูกจ่ายออกเพื อเป็น
Performance Fee 

ข้อจํากัดที สําคัญในการลงทุน
กองทุน Global Property Equities Fund จะลงทุนในหลักทรัพย์ที ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
และตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในระดับที ต่ํากว่าอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(noninvestment
grade) และตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) รวมกันได้ไม่เกิน 15% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

ทั งนี หากกองทุน Global Property Equities Fund มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นที ไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการ
จะแจ้งการแก้ไขหรือการเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบ
เหตุการณ์ดังกล่าว โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน :

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
ประเภทของตราสาร ได้แก่
1 ตราสารหนี 
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย เป็นไปตามประกาศ
ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่นเดียวกัน
กับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั วไป
ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้แก่
1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ เป็นไปตาม
ประกาศ ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่น
เดียวกันกับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศกําหนด ทั งนี กองทุนมีการ
กําหนดอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมดังนี 
1. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้non investment grade /
unrated ซึ งนํามารวมคํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศทั งหมด หมายถึง ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนและไม่เกินวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ ง
คํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.2.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตาม
รายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืนโดยกรอกใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการ จนถึงเวลา 15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

7.4.2.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.5 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่าน
บริการทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใด
ในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

7.4.2.6. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.2.7. เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2.8 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือ
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมด
นั นด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมี
การเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.2.9 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ
ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่า
รับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขาย

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืน
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่าง
เวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที กองทุนได้รับผลกระ
ทบจากการชําระหรือรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

วันทําการซื อขาย หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ งเป็นวันที ตาม
ปฏิทินที เป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศที กองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ดังนี 
(1) บริษัทจัดการอาจจะทําการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มหรือลด วันและเวลาในการรับคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนหากเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อการส่งคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศ หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินค่าซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
หรืออาจมีผลให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีที เห็นว่า
อาจก่อเกิดผลเสียหายใดๆ แก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเห็นว่ากองทุนอยู่ในภาวะที ไม่สามารถคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการจะคํานึง
ถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก
(2) ในกรณีที วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะ
เลื อนการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการซื อขายถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และ
บริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข)  มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
1.  เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
2.  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
3.  แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
4.  ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

เครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
           เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง ไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง(Liquidity Fee) ได้ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของ
ทรัพย์สินหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดใน
โครงการ และหรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือปรับเพิ มระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตามระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น

อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Liquidity Fee บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฎิบัต ิ: Full swing Pricing / Partial swing Pricing

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด
โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction
costs) ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข
ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื อง
มือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา swing factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ ม
ไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ
ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนิน
การใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Swing Pricing บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการได้ใช้นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing เพื อปกป้องผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจากผลกระทบจากการปรับลด
สัดส่วนที ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับอันเป็นผลมาจากกิจกรรมการซื อขายโดยนักลงทุนรายอื นในกองทุนโดยเฉพาะ โดย
นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing จะช่วยให้กรรมการมีอํานาจในการปรับราคา swing price กับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยลงทุน เพื อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซื อขาย และเพื อรักษามูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงของกองทุนโดยเฉพาะ
ทั งนี นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing นี ใช้กับกองทุนทั งหมดภายในหนังสือชี ชวน

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน (AntiDilution levies –
ADLs)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
(AntiDilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะ
อยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณา
ใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถ
ทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่อง
ของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการกําหนด  ADLs Threshold  โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
(1)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
(2)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี   ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องการการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ
ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัทกําหนดไ
รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อ
กําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุน
และสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที 
บริษัทจัดการกําหนด

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการอาจทําการปรับลดสัดส่วนตามที เห็นสมควร หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ถ้าหากเห็นว่าเป็นการกระทําไปเพื อประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

           การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัท
จัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 7 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาใช ้Notice period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทําการ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมี
มูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) โดยมีหลัก
การในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การ
ประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของตลาด หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวม
ลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช ้Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension
of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Notice period บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วลงทุนไม่เกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซื อ ขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการ
ไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ที กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold  ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate 

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ  gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ
วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น
ได ้

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการและหรือปรับเพิ มหรือลด gate period ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับ
เพิ มได้ไม่เกินกว่าที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่
สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้าง
อยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Redemption Gate บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
หากคําขอไถ่ถอนทั งหมด (รวมถึงสับเปลี ยน) ในวันซื อขายใดๆ เมื อรวมกับคําขอไถ่ถอนที ได้รับในวันซื อขายก่อนหน้าใน
สัปดาห์เดียวกัน เกินกว่า 10% ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนใดๆ ณ ต้นสัปดาห์นั น กรรมการมีสิทธิที จะเลื อนการ
ขอไถ่ถอนทั งหมดหรือบางส่วนได้ เพื อไม่ให้เกินระดับ 10%

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

 การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(Suspension of Dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ว่าจําเป็นต้องระงับการ
ซื อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(2) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(3) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม

อนึ ง การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่ราย
ย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื นนอกจากนี ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน. 11/2564 เรื อง
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับ
ผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิด
จากการขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที 
จ่ายจริง อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี
เพื อแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี 
สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนีย
มอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่า
ธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมอื นๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการจึงอาจเปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับ
ปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
จํานวนมาก เป็นต้น

รายละเอียดเพิ มเติม

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
(ฑ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ฒ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ณ) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ด) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุด
เช็ค เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535  ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงาน
ประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ในระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่มี
 ภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดย
จะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)” ไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in) 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.07 หรือ 200บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out) 
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับ
เปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
o ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท
หรือ
o 200 บาทต่อรายการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อ
ไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณายกเว้น ลดหย่อน หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย รับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) ให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนใน
แต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ น
เดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบล่วง
หน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติ
พิเศษ และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

เปิดเผย ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วง
หน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมติ เพื อ
แก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอ
แก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไข
โครงการในเรื องดังกล่าว

เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนจะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินในต่างประเทศรวมกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที กองทุนลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น การใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื อคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นเงินบาท ในกรณีที มิได้มีการทําสัญญาประกันความเสี ยง บริษัทจัดการจะใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ณ วันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป โดยอัตราแลกเปลี ยนดังกล่าวเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์
ตกลงร่วมกัน

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้
บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที 
บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม
(NAV Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน
4 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ทั งนี การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น
ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

4.ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้
ได้รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วย
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที 
มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5
% ของ
มูลค่า/ราคา
หน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความ
ไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าว
ต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูก
ต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์
และ≥ 0.5%
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้าเงื อนไข
ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของบริษัท
จัดการ เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานดังกล่าวภายในวัน
ทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน
ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการ
เฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวัน
ที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนิน
การของบริษัทจัดการเมื อพบว่า
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนด
ไว้ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลัง
และรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วย
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่
ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคา
ตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั ง
สําเนารายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ ให ้บลจ. ส่งสําเนาเอกสารที 
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการ
ที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของ
ผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับ
ซื อคืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บริษัท
จัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับ
ซื อคืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่

ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ
1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให ้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 31  เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

เป็นไปตามประกาศ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

เป็นไปตามประกาศ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

19/08/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0824/2555] หน้า 22 / 30



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  KTAM World Property RMF 

1.3. ชื อย่อ :  KTPROPERTY RMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) โดยมีมูลค่าขั นต่ําน้อยกว่าที ระบุไว้
ในโครงการในบางกรณีได้ เพื อรองรับการส่งเสริมการขาย การรองรับการลงทุนในรูปแบบการจัดสัดส่วนตามประเภททรัพย์สิน
และบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ โดยเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที แสวงหาโอกาสในการลงทุน
ที มากกว่าการลงทุนภายในประเทศ โดยจะนําเงินลงทุนที ได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global Property Equities Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

 กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
Sector ของกองทุน : PROP

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : FIF (ลงทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ)ิ 
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก
(Passive Management) ส่วนกองทุน Global Property Equities Fund มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด
(Active Management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนรวมนี คือ FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD ที แปลงกลับ
มาเป็นสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพที มีการรับโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี ยงชีพ

รายละเอียดเพิ มเติม :

เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องกับภาค
อสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global Property Equities Fund (กองทุนรวมหลัก) ซึ งเป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) และเป็นกองทุนที จัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก โดยเป็นไปตาม
เกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด
โดยลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือในสกุลเงินอื นใดหากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว ทั งนี กองทุน
จะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในส่วนที เหลือ
อาจจะลงทุนในตราสารแห่งหนี ในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที มีอายุของตราสารหรือสัญญา
หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ตํ่ากว่า 1 ปี โดยเป็นการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อสํารองเงินไว้สําหรับดําเนินงาน
ของกองทุน รอการลงทุนในต่างประเทศ หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และ/หรืออาจจะลงทุนในเงินฝากในสถาบันการ
เงินต่างประเทศ รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงินโดยมี
วัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที 
เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่า
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความ
เสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น นอกจากนี ในส่วนของการลงทุนในประเทศ
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร ดังต่อไปนี 
1. ตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 2. ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถ
ลงทุนได ้(noninvestment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได้
(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น  3. หุ้น/ ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียน / ไม่
ได้ถูกสั งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) 

ในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund หรือในกรณีที กองทุนนี มีการเปลี ยนแปลง
นโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ หรือในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund
ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กองทุน Global Property Equities Fund มีผลตอบแทนตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเท
ศอื นๆ ที มีนโยบายการบริหารจัดการใกล้เคียงกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศ
อื นอย่างเห็นได้ชัด และ/หรือ การลงทุนนั นเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ เมื อพบ
ว่าการบริหารจัดการของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็นไปตามที ระบุหรือสัญญาไว้กับผู้ลงทุน และ/หรือ เมื อกองทุนต่าง
ประเทศดังกล่าวกระทําความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกํากับดูแลในประเทศนั นๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือ เมื อเกิด
เหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็น
ภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจําเป็น เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือว่าได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้
ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน

ในกรณีที บริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการตามข้างต้น จนเป็นเหตุให้การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ทั งนี ในการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที 
การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณี
ที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน
รวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สิน และ
ช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือ
ในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วัน
ทําการในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทั งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการกองทุน หรือปฏิบัติผิดไป
จากรายละเอียดโครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับวงเงินที ได้รับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุน เพื อนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
ปรากฏว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที กองทุนรวมไปลงทุนมีการลดลงในลักษณะ ดังนี 
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

เงื อนไข ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังต่อไปนี 

รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่า
ทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง การ
ดําเนินการของ บลจ. ให้สํานักงานและผู้
ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าว
ต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม)

ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที 
มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการ
ให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตาม
ข้อ 1

ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3
ให้สํานักงานทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

สรุปสาระสําคัญของกองทุน Global Property Equities Fund

ชื อ Global Property Equities Fund

อายุโครงการ ไม่กําหนด

ขนาดของกองทุน 868.38 ล้านดอลลาร์ (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2555)

วันจัดตั ง 3 มกราคม 2548

ประเทศที จดทะเบียน ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)

นโยบายการลงทุน มีนโยบายที จะสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นของบริษัท หรือกอง
ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า) ที จดทะเบียน หรือมีการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจากการเป็นเจ้าของ
บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

กรอบการลงทุน

(Investment
Universe)

หุ้นของบริษัท หรือกองทุนทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า)ที จด
ทะเบียน หรือมีการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจาก
การเป็นเจ้าของ บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

Class & currency Class A / USD

ดัชนีอ้างอิง FTSE EPRA/NAREIT Developed NR Index

ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ

1.20% ต่อปี

Performance Fees 10% ของมูลค่า NAV ที มากกว่าดัชนีอ้างอิงในระหว่าง performance period*

ISIN Code LU0209137388 

Bloomberg Ticker HHGPEA2

Investment Manager Henderson Global Investors Limited

Management
Company Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A.

ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์
(Custodian) BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch

* การเรียกเก็บ Performance Fees จะเกิดขึ นได้ก็ต่อเมื อ
 มูลค่า NAV ณ ปัจจุบันจะต้องสูงกว่า NAV ณ จุดเริ มต้นของ performance period 
 อัตราการเพิ มของมูลค่า NAV ในช่วงระยะเวลาการวัดผล จะต้องสูงกว่าอัตราการเพิ มของดัชนีอ้างอิงในช่วงเวลาเดียวกัน

คําจํากัดความของ Performance Period 
 โดยทั วไปคือระหว่างวันที  1 กรกฎาคม ถึงวันที  30 มิถุนายน ทั งนี อาจขยายระยะเวลาได้หากไม่ม ีPerformance Fee ในวัน
ที  30 มิถุนายน
 วันที เริ มต้นของ Performance Period ได้แก่ครั งสุดท้ายที  Performance Fee ถูกจัดเก็บ (หรือวันที ที มีการเริ มจัดเก็บ
Performance Fee เป็นครั งแรก) 
 ณ วันสิ นสุดของ Performance Period แต่ละครั ง Performance Fee ที ได้มีการตั งจ่ายเอาไว้จะถูกจ่ายออกเพื อเป็น
Performance Fee 

ข้อจํากัดที สําคัญในการลงทุน
กองทุน Global Property Equities Fund จะลงทุนในหลักทรัพย์ที ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
และตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในระดับที ต่ํากว่าอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(noninvestment
grade) และตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) รวมกันได้ไม่เกิน 15% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

ทั งนี หากกองทุน Global Property Equities Fund มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นที ไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการ
จะแจ้งการแก้ไขหรือการเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบ
เหตุการณ์ดังกล่าว โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน :

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
ประเภทของตราสาร ได้แก่
1 ตราสารหนี 
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย เป็นไปตามประกาศ
ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่นเดียวกัน
กับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั วไป
ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้แก่
1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ เป็นไปตาม
ประกาศ ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่น
เดียวกันกับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศกําหนด ทั งนี กองทุนมีการ
กําหนดอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมดังนี 
1. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้non investment grade /
unrated ซึ งนํามารวมคํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศทั งหมด หมายถึง ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนและไม่เกินวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ ง
คํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.2.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตาม
รายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืนโดยกรอกใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการ จนถึงเวลา 15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

7.4.2.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.5 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่าน
บริการทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใด
ในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

7.4.2.6. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.2.7. เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2.8 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือ
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมด
นั นด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมี
การเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.2.9 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ
ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่า
รับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขาย

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืน
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่าง
เวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที กองทุนได้รับผลกระ
ทบจากการชําระหรือรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

วันทําการซื อขาย หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ งเป็นวันที ตาม
ปฏิทินที เป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศที กองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ดังนี 
(1) บริษัทจัดการอาจจะทําการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มหรือลด วันและเวลาในการรับคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนหากเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อการส่งคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศ หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินค่าซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
หรืออาจมีผลให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีที เห็นว่า
อาจก่อเกิดผลเสียหายใดๆ แก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเห็นว่ากองทุนอยู่ในภาวะที ไม่สามารถคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการจะคํานึง
ถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก
(2) ในกรณีที วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะ
เลื อนการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการซื อขายถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และ
บริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข)  มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
1.  เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
2.  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
3.  แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
4.  ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

เครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
           เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง ไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง(Liquidity Fee) ได้ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของ
ทรัพย์สินหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดใน
โครงการ และหรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือปรับเพิ มระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตามระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น

อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Liquidity Fee บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฎิบัต ิ: Full swing Pricing / Partial swing Pricing

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด
โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction
costs) ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข
ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื อง
มือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา swing factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ ม
ไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ
ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนิน
การใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Swing Pricing บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการได้ใช้นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing เพื อปกป้องผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจากผลกระทบจากการปรับลด
สัดส่วนที ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับอันเป็นผลมาจากกิจกรรมการซื อขายโดยนักลงทุนรายอื นในกองทุนโดยเฉพาะ โดย
นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing จะช่วยให้กรรมการมีอํานาจในการปรับราคา swing price กับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยลงทุน เพื อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซื อขาย และเพื อรักษามูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงของกองทุนโดยเฉพาะ
ทั งนี นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing นี ใช้กับกองทุนทั งหมดภายในหนังสือชี ชวน

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน (AntiDilution levies –
ADLs)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
(AntiDilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะ
อยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณา
ใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถ
ทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่อง
ของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการกําหนด  ADLs Threshold  โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
(1)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
(2)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี   ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องการการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ
ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัทกําหนดไ
รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อ
กําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุน
และสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที 
บริษัทจัดการกําหนด

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการอาจทําการปรับลดสัดส่วนตามที เห็นสมควร หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ถ้าหากเห็นว่าเป็นการกระทําไปเพื อประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

           การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัท
จัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 7 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาใช ้Notice period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทําการ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมี
มูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) โดยมีหลัก
การในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การ
ประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของตลาด หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวม
ลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช ้Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension
of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Notice period บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วลงทุนไม่เกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซื อ ขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการ
ไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ที กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold  ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate 

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ  gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ
วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น
ได ้

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการและหรือปรับเพิ มหรือลด gate period ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับ
เพิ มได้ไม่เกินกว่าที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่
สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้าง
อยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Redemption Gate บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
หากคําขอไถ่ถอนทั งหมด (รวมถึงสับเปลี ยน) ในวันซื อขายใดๆ เมื อรวมกับคําขอไถ่ถอนที ได้รับในวันซื อขายก่อนหน้าใน
สัปดาห์เดียวกัน เกินกว่า 10% ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนใดๆ ณ ต้นสัปดาห์นั น กรรมการมีสิทธิที จะเลื อนการ
ขอไถ่ถอนทั งหมดหรือบางส่วนได้ เพื อไม่ให้เกินระดับ 10%

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

 การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(Suspension of Dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ว่าจําเป็นต้องระงับการ
ซื อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(2) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(3) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม

อนึ ง การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่ราย
ย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื นนอกจากนี ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน. 11/2564 เรื อง
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับ
ผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิด
จากการขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที 
จ่ายจริง อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี
เพื อแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี 
สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนีย
มอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่า
ธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมอื นๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการจึงอาจเปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับ
ปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
จํานวนมาก เป็นต้น

รายละเอียดเพิ มเติม

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
(ฑ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ฒ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ณ) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ด) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุด
เช็ค เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535  ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงาน
ประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ในระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่มี
 ภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดย
จะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)” ไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in) 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.07 หรือ 200บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out) 
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับ
เปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
o ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท
หรือ
o 200 บาทต่อรายการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อ
ไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณายกเว้น ลดหย่อน หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย รับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) ให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนใน
แต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ น
เดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบล่วง
หน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติ
พิเศษ และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

เปิดเผย ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วง
หน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมติ เพื อ
แก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอ
แก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไข
โครงการในเรื องดังกล่าว

เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนจะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินในต่างประเทศรวมกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที กองทุนลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น การใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื อคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นเงินบาท ในกรณีที มิได้มีการทําสัญญาประกันความเสี ยง บริษัทจัดการจะใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ณ วันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป โดยอัตราแลกเปลี ยนดังกล่าวเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์
ตกลงร่วมกัน

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้
บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที 
บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม
(NAV Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน
4 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ทั งนี การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น
ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

4.ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้
ได้รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วย
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที 
มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5
% ของ
มูลค่า/ราคา
หน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความ
ไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าว
ต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูก
ต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์
และ≥ 0.5%
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้าเงื อนไข
ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของบริษัท
จัดการ เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานดังกล่าวภายในวัน
ทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน
ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการ
เฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวัน
ที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนิน
การของบริษัทจัดการเมื อพบว่า
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนด
ไว้ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลัง
และรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วย
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่
ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคา
ตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั ง
สําเนารายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ ให ้บลจ. ส่งสําเนาเอกสารที 
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการ
ที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของ
ผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับ
ซื อคืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บริษัท
จัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับ
ซื อคืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่

ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ
1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให ้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 31  เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

เป็นไปตามประกาศ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

เป็นไปตามประกาศ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

19/08/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0824/2555] หน้า 23 / 30



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  KTAM World Property RMF 

1.3. ชื อย่อ :  KTPROPERTY RMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) โดยมีมูลค่าขั นต่ําน้อยกว่าที ระบุไว้
ในโครงการในบางกรณีได้ เพื อรองรับการส่งเสริมการขาย การรองรับการลงทุนในรูปแบบการจัดสัดส่วนตามประเภททรัพย์สิน
และบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ โดยเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที แสวงหาโอกาสในการลงทุน
ที มากกว่าการลงทุนภายในประเทศ โดยจะนําเงินลงทุนที ได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global Property Equities Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

 กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
Sector ของกองทุน : PROP

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : FIF (ลงทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ)ิ 
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก
(Passive Management) ส่วนกองทุน Global Property Equities Fund มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด
(Active Management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนรวมนี คือ FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD ที แปลงกลับ
มาเป็นสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพที มีการรับโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี ยงชีพ

รายละเอียดเพิ มเติม :

เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องกับภาค
อสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global Property Equities Fund (กองทุนรวมหลัก) ซึ งเป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) และเป็นกองทุนที จัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก โดยเป็นไปตาม
เกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด
โดยลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือในสกุลเงินอื นใดหากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว ทั งนี กองทุน
จะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในส่วนที เหลือ
อาจจะลงทุนในตราสารแห่งหนี ในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที มีอายุของตราสารหรือสัญญา
หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ตํ่ากว่า 1 ปี โดยเป็นการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อสํารองเงินไว้สําหรับดําเนินงาน
ของกองทุน รอการลงทุนในต่างประเทศ หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และ/หรืออาจจะลงทุนในเงินฝากในสถาบันการ
เงินต่างประเทศ รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงินโดยมี
วัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที 
เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่า
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความ
เสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น นอกจากนี ในส่วนของการลงทุนในประเทศ
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร ดังต่อไปนี 
1. ตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 2. ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถ
ลงทุนได ้(noninvestment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได้
(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น  3. หุ้น/ ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียน / ไม่
ได้ถูกสั งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) 

ในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund หรือในกรณีที กองทุนนี มีการเปลี ยนแปลง
นโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ หรือในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund
ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กองทุน Global Property Equities Fund มีผลตอบแทนตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเท
ศอื นๆ ที มีนโยบายการบริหารจัดการใกล้เคียงกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศ
อื นอย่างเห็นได้ชัด และ/หรือ การลงทุนนั นเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ เมื อพบ
ว่าการบริหารจัดการของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็นไปตามที ระบุหรือสัญญาไว้กับผู้ลงทุน และ/หรือ เมื อกองทุนต่าง
ประเทศดังกล่าวกระทําความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกํากับดูแลในประเทศนั นๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือ เมื อเกิด
เหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็น
ภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจําเป็น เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือว่าได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้
ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน

ในกรณีที บริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการตามข้างต้น จนเป็นเหตุให้การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ทั งนี ในการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที 
การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณี
ที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน
รวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สิน และ
ช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือ
ในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วัน
ทําการในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทั งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการกองทุน หรือปฏิบัติผิดไป
จากรายละเอียดโครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับวงเงินที ได้รับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุน เพื อนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
ปรากฏว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที กองทุนรวมไปลงทุนมีการลดลงในลักษณะ ดังนี 
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

เงื อนไข ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังต่อไปนี 

รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่า
ทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง การ
ดําเนินการของ บลจ. ให้สํานักงานและผู้
ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าว
ต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม)

ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที 
มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการ
ให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตาม
ข้อ 1

ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3
ให้สํานักงานทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

สรุปสาระสําคัญของกองทุน Global Property Equities Fund

ชื อ Global Property Equities Fund

อายุโครงการ ไม่กําหนด

ขนาดของกองทุน 868.38 ล้านดอลลาร์ (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2555)

วันจัดตั ง 3 มกราคม 2548

ประเทศที จดทะเบียน ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)

นโยบายการลงทุน มีนโยบายที จะสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นของบริษัท หรือกอง
ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า) ที จดทะเบียน หรือมีการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจากการเป็นเจ้าของ
บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

กรอบการลงทุน

(Investment
Universe)

หุ้นของบริษัท หรือกองทุนทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า)ที จด
ทะเบียน หรือมีการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจาก
การเป็นเจ้าของ บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

Class & currency Class A / USD

ดัชนีอ้างอิง FTSE EPRA/NAREIT Developed NR Index

ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ

1.20% ต่อปี

Performance Fees 10% ของมูลค่า NAV ที มากกว่าดัชนีอ้างอิงในระหว่าง performance period*

ISIN Code LU0209137388 

Bloomberg Ticker HHGPEA2

Investment Manager Henderson Global Investors Limited

Management
Company Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A.

ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์
(Custodian) BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch

* การเรียกเก็บ Performance Fees จะเกิดขึ นได้ก็ต่อเมื อ
 มูลค่า NAV ณ ปัจจุบันจะต้องสูงกว่า NAV ณ จุดเริ มต้นของ performance period 
 อัตราการเพิ มของมูลค่า NAV ในช่วงระยะเวลาการวัดผล จะต้องสูงกว่าอัตราการเพิ มของดัชนีอ้างอิงในช่วงเวลาเดียวกัน

คําจํากัดความของ Performance Period 
 โดยทั วไปคือระหว่างวันที  1 กรกฎาคม ถึงวันที  30 มิถุนายน ทั งนี อาจขยายระยะเวลาได้หากไม่ม ีPerformance Fee ในวัน
ที  30 มิถุนายน
 วันที เริ มต้นของ Performance Period ได้แก่ครั งสุดท้ายที  Performance Fee ถูกจัดเก็บ (หรือวันที ที มีการเริ มจัดเก็บ
Performance Fee เป็นครั งแรก) 
 ณ วันสิ นสุดของ Performance Period แต่ละครั ง Performance Fee ที ได้มีการตั งจ่ายเอาไว้จะถูกจ่ายออกเพื อเป็น
Performance Fee 

ข้อจํากัดที สําคัญในการลงทุน
กองทุน Global Property Equities Fund จะลงทุนในหลักทรัพย์ที ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
และตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในระดับที ต่ํากว่าอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(noninvestment
grade) และตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) รวมกันได้ไม่เกิน 15% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

ทั งนี หากกองทุน Global Property Equities Fund มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นที ไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการ
จะแจ้งการแก้ไขหรือการเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบ
เหตุการณ์ดังกล่าว โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน :

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
ประเภทของตราสาร ได้แก่
1 ตราสารหนี 
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย เป็นไปตามประกาศ
ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่นเดียวกัน
กับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั วไป
ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้แก่
1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ เป็นไปตาม
ประกาศ ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่น
เดียวกันกับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศกําหนด ทั งนี กองทุนมีการ
กําหนดอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมดังนี 
1. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้non investment grade /
unrated ซึ งนํามารวมคํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศทั งหมด หมายถึง ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนและไม่เกินวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ ง
คํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.2.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตาม
รายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืนโดยกรอกใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการ จนถึงเวลา 15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

7.4.2.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.5 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่าน
บริการทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใด
ในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

7.4.2.6. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.2.7. เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2.8 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือ
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมด
นั นด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมี
การเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.2.9 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ
ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่า
รับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขาย

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืน
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่าง
เวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที กองทุนได้รับผลกระ
ทบจากการชําระหรือรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

วันทําการซื อขาย หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ งเป็นวันที ตาม
ปฏิทินที เป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศที กองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ดังนี 
(1) บริษัทจัดการอาจจะทําการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มหรือลด วันและเวลาในการรับคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนหากเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อการส่งคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศ หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินค่าซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
หรืออาจมีผลให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีที เห็นว่า
อาจก่อเกิดผลเสียหายใดๆ แก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเห็นว่ากองทุนอยู่ในภาวะที ไม่สามารถคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการจะคํานึง
ถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก
(2) ในกรณีที วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะ
เลื อนการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการซื อขายถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และ
บริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข)  มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
1.  เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
2.  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
3.  แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
4.  ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

เครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
           เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง ไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง(Liquidity Fee) ได้ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของ
ทรัพย์สินหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดใน
โครงการ และหรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือปรับเพิ มระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตามระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น

อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Liquidity Fee บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฎิบัต ิ: Full swing Pricing / Partial swing Pricing

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด
โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction
costs) ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข
ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื อง
มือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา swing factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ ม
ไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ
ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนิน
การใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Swing Pricing บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการได้ใช้นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing เพื อปกป้องผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจากผลกระทบจากการปรับลด
สัดส่วนที ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับอันเป็นผลมาจากกิจกรรมการซื อขายโดยนักลงทุนรายอื นในกองทุนโดยเฉพาะ โดย
นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing จะช่วยให้กรรมการมีอํานาจในการปรับราคา swing price กับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยลงทุน เพื อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซื อขาย และเพื อรักษามูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงของกองทุนโดยเฉพาะ
ทั งนี นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing นี ใช้กับกองทุนทั งหมดภายในหนังสือชี ชวน

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน (AntiDilution levies –
ADLs)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
(AntiDilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะ
อยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณา
ใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถ
ทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่อง
ของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการกําหนด  ADLs Threshold  โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
(1)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
(2)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี   ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องการการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ
ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัทกําหนดไ
รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อ
กําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุน
และสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที 
บริษัทจัดการกําหนด

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการอาจทําการปรับลดสัดส่วนตามที เห็นสมควร หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ถ้าหากเห็นว่าเป็นการกระทําไปเพื อประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

           การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัท
จัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 7 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาใช ้Notice period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทําการ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมี
มูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) โดยมีหลัก
การในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การ
ประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของตลาด หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวม
ลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช ้Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension
of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Notice period บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วลงทุนไม่เกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซื อ ขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการ
ไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ที กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold  ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate 

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ  gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ
วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น
ได ้

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการและหรือปรับเพิ มหรือลด gate period ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับ
เพิ มได้ไม่เกินกว่าที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่
สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้าง
อยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Redemption Gate บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
หากคําขอไถ่ถอนทั งหมด (รวมถึงสับเปลี ยน) ในวันซื อขายใดๆ เมื อรวมกับคําขอไถ่ถอนที ได้รับในวันซื อขายก่อนหน้าใน
สัปดาห์เดียวกัน เกินกว่า 10% ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนใดๆ ณ ต้นสัปดาห์นั น กรรมการมีสิทธิที จะเลื อนการ
ขอไถ่ถอนทั งหมดหรือบางส่วนได้ เพื อไม่ให้เกินระดับ 10%

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

 การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(Suspension of Dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ว่าจําเป็นต้องระงับการ
ซื อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(2) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(3) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม

อนึ ง การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่ราย
ย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื นนอกจากนี ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน. 11/2564 เรื อง
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับ
ผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิด
จากการขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที 
จ่ายจริง อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี
เพื อแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี 
สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนีย
มอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่า
ธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมอื นๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการจึงอาจเปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับ
ปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
จํานวนมาก เป็นต้น

รายละเอียดเพิ มเติม

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
(ฑ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ฒ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ณ) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ด) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุด
เช็ค เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535  ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงาน
ประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ในระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่มี
 ภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดย
จะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)” ไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in) 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.07 หรือ 200บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out) 
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับ
เปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
o ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท
หรือ
o 200 บาทต่อรายการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อ
ไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณายกเว้น ลดหย่อน หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย รับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) ให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนใน
แต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ น
เดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบล่วง
หน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติ
พิเศษ และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

เปิดเผย ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วง
หน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมติ เพื อ
แก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอ
แก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไข
โครงการในเรื องดังกล่าว

เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนจะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินในต่างประเทศรวมกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที กองทุนลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น การใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื อคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นเงินบาท ในกรณีที มิได้มีการทําสัญญาประกันความเสี ยง บริษัทจัดการจะใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ณ วันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป โดยอัตราแลกเปลี ยนดังกล่าวเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์
ตกลงร่วมกัน

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้
บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที 
บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม
(NAV Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน
4 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ทั งนี การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น
ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

4.ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้
ได้รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วย
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที 
มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5
% ของ
มูลค่า/ราคา
หน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความ
ไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าว
ต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูก
ต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์
และ≥ 0.5%
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้าเงื อนไข
ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของบริษัท
จัดการ เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานดังกล่าวภายในวัน
ทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน
ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการ
เฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวัน
ที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนิน
การของบริษัทจัดการเมื อพบว่า
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนด
ไว้ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลัง
และรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วย
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่
ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคา
ตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั ง
สําเนารายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ ให ้บลจ. ส่งสําเนาเอกสารที 
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการ
ที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของ
ผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับ
ซื อคืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บริษัท
จัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับ
ซื อคืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่

ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ
1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให ้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 31  เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

เป็นไปตามประกาศ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

เป็นไปตามประกาศ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

19/08/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0824/2555] หน้า 24 / 30



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  KTAM World Property RMF 

1.3. ชื อย่อ :  KTPROPERTY RMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) โดยมีมูลค่าขั นต่ําน้อยกว่าที ระบุไว้
ในโครงการในบางกรณีได้ เพื อรองรับการส่งเสริมการขาย การรองรับการลงทุนในรูปแบบการจัดสัดส่วนตามประเภททรัพย์สิน
และบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ โดยเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที แสวงหาโอกาสในการลงทุน
ที มากกว่าการลงทุนภายในประเทศ โดยจะนําเงินลงทุนที ได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global Property Equities Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

 กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
Sector ของกองทุน : PROP

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : FIF (ลงทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ)ิ 
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก
(Passive Management) ส่วนกองทุน Global Property Equities Fund มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด
(Active Management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนรวมนี คือ FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD ที แปลงกลับ
มาเป็นสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพที มีการรับโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี ยงชีพ

รายละเอียดเพิ มเติม :

เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องกับภาค
อสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global Property Equities Fund (กองทุนรวมหลัก) ซึ งเป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) และเป็นกองทุนที จัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก โดยเป็นไปตาม
เกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด
โดยลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือในสกุลเงินอื นใดหากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว ทั งนี กองทุน
จะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในส่วนที เหลือ
อาจจะลงทุนในตราสารแห่งหนี ในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที มีอายุของตราสารหรือสัญญา
หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ตํ่ากว่า 1 ปี โดยเป็นการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อสํารองเงินไว้สําหรับดําเนินงาน
ของกองทุน รอการลงทุนในต่างประเทศ หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และ/หรืออาจจะลงทุนในเงินฝากในสถาบันการ
เงินต่างประเทศ รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงินโดยมี
วัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที 
เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่า
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความ
เสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น นอกจากนี ในส่วนของการลงทุนในประเทศ
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร ดังต่อไปนี 
1. ตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 2. ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถ
ลงทุนได ้(noninvestment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได้
(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น  3. หุ้น/ ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียน / ไม่
ได้ถูกสั งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) 

ในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund หรือในกรณีที กองทุนนี มีการเปลี ยนแปลง
นโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ หรือในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund
ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กองทุน Global Property Equities Fund มีผลตอบแทนตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเท
ศอื นๆ ที มีนโยบายการบริหารจัดการใกล้เคียงกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศ
อื นอย่างเห็นได้ชัด และ/หรือ การลงทุนนั นเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ เมื อพบ
ว่าการบริหารจัดการของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็นไปตามที ระบุหรือสัญญาไว้กับผู้ลงทุน และ/หรือ เมื อกองทุนต่าง
ประเทศดังกล่าวกระทําความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกํากับดูแลในประเทศนั นๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือ เมื อเกิด
เหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็น
ภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจําเป็น เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือว่าได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้
ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน

ในกรณีที บริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการตามข้างต้น จนเป็นเหตุให้การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ทั งนี ในการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที 
การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณี
ที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน
รวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สิน และ
ช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือ
ในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วัน
ทําการในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทั งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการกองทุน หรือปฏิบัติผิดไป
จากรายละเอียดโครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับวงเงินที ได้รับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุน เพื อนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
ปรากฏว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที กองทุนรวมไปลงทุนมีการลดลงในลักษณะ ดังนี 
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

เงื อนไข ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังต่อไปนี 

รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่า
ทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง การ
ดําเนินการของ บลจ. ให้สํานักงานและผู้
ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าว
ต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม)

ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที 
มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการ
ให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตาม
ข้อ 1

ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3
ให้สํานักงานทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

สรุปสาระสําคัญของกองทุน Global Property Equities Fund

ชื อ Global Property Equities Fund

อายุโครงการ ไม่กําหนด

ขนาดของกองทุน 868.38 ล้านดอลลาร์ (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2555)

วันจัดตั ง 3 มกราคม 2548

ประเทศที จดทะเบียน ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)

นโยบายการลงทุน มีนโยบายที จะสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นของบริษัท หรือกอง
ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า) ที จดทะเบียน หรือมีการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจากการเป็นเจ้าของ
บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

กรอบการลงทุน

(Investment
Universe)

หุ้นของบริษัท หรือกองทุนทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า)ที จด
ทะเบียน หรือมีการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจาก
การเป็นเจ้าของ บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

Class & currency Class A / USD

ดัชนีอ้างอิง FTSE EPRA/NAREIT Developed NR Index

ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ

1.20% ต่อปี

Performance Fees 10% ของมูลค่า NAV ที มากกว่าดัชนีอ้างอิงในระหว่าง performance period*

ISIN Code LU0209137388 

Bloomberg Ticker HHGPEA2

Investment Manager Henderson Global Investors Limited

Management
Company Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A.

ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์
(Custodian) BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch

* การเรียกเก็บ Performance Fees จะเกิดขึ นได้ก็ต่อเมื อ
 มูลค่า NAV ณ ปัจจุบันจะต้องสูงกว่า NAV ณ จุดเริ มต้นของ performance period 
 อัตราการเพิ มของมูลค่า NAV ในช่วงระยะเวลาการวัดผล จะต้องสูงกว่าอัตราการเพิ มของดัชนีอ้างอิงในช่วงเวลาเดียวกัน

คําจํากัดความของ Performance Period 
 โดยทั วไปคือระหว่างวันที  1 กรกฎาคม ถึงวันที  30 มิถุนายน ทั งนี อาจขยายระยะเวลาได้หากไม่ม ีPerformance Fee ในวัน
ที  30 มิถุนายน
 วันที เริ มต้นของ Performance Period ได้แก่ครั งสุดท้ายที  Performance Fee ถูกจัดเก็บ (หรือวันที ที มีการเริ มจัดเก็บ
Performance Fee เป็นครั งแรก) 
 ณ วันสิ นสุดของ Performance Period แต่ละครั ง Performance Fee ที ได้มีการตั งจ่ายเอาไว้จะถูกจ่ายออกเพื อเป็น
Performance Fee 

ข้อจํากัดที สําคัญในการลงทุน
กองทุน Global Property Equities Fund จะลงทุนในหลักทรัพย์ที ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
และตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในระดับที ต่ํากว่าอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(noninvestment
grade) และตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) รวมกันได้ไม่เกิน 15% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

ทั งนี หากกองทุน Global Property Equities Fund มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นที ไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการ
จะแจ้งการแก้ไขหรือการเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบ
เหตุการณ์ดังกล่าว โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน :

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
ประเภทของตราสาร ได้แก่
1 ตราสารหนี 
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย เป็นไปตามประกาศ
ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่นเดียวกัน
กับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั วไป
ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้แก่
1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ เป็นไปตาม
ประกาศ ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่น
เดียวกันกับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศกําหนด ทั งนี กองทุนมีการ
กําหนดอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมดังนี 
1. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้non investment grade /
unrated ซึ งนํามารวมคํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศทั งหมด หมายถึง ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนและไม่เกินวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ ง
คํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.2.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตาม
รายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืนโดยกรอกใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการ จนถึงเวลา 15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

7.4.2.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.5 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่าน
บริการทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใด
ในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

7.4.2.6. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.2.7. เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2.8 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือ
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมด
นั นด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมี
การเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.2.9 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ
ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่า
รับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขาย

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืน
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่าง
เวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที กองทุนได้รับผลกระ
ทบจากการชําระหรือรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

วันทําการซื อขาย หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ งเป็นวันที ตาม
ปฏิทินที เป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศที กองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ดังนี 
(1) บริษัทจัดการอาจจะทําการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มหรือลด วันและเวลาในการรับคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนหากเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อการส่งคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศ หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินค่าซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
หรืออาจมีผลให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีที เห็นว่า
อาจก่อเกิดผลเสียหายใดๆ แก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเห็นว่ากองทุนอยู่ในภาวะที ไม่สามารถคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการจะคํานึง
ถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก
(2) ในกรณีที วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะ
เลื อนการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการซื อขายถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และ
บริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข)  มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
1.  เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
2.  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
3.  แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
4.  ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

เครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
           เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง ไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง(Liquidity Fee) ได้ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของ
ทรัพย์สินหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดใน
โครงการ และหรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือปรับเพิ มระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตามระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น

อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Liquidity Fee บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฎิบัต ิ: Full swing Pricing / Partial swing Pricing

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด
โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction
costs) ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข
ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื อง
มือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา swing factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ ม
ไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ
ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนิน
การใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Swing Pricing บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการได้ใช้นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing เพื อปกป้องผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจากผลกระทบจากการปรับลด
สัดส่วนที ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับอันเป็นผลมาจากกิจกรรมการซื อขายโดยนักลงทุนรายอื นในกองทุนโดยเฉพาะ โดย
นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing จะช่วยให้กรรมการมีอํานาจในการปรับราคา swing price กับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยลงทุน เพื อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซื อขาย และเพื อรักษามูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงของกองทุนโดยเฉพาะ
ทั งนี นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing นี ใช้กับกองทุนทั งหมดภายในหนังสือชี ชวน

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน (AntiDilution levies –
ADLs)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
(AntiDilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะ
อยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณา
ใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถ
ทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่อง
ของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการกําหนด  ADLs Threshold  โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
(1)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
(2)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี   ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องการการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ
ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัทกําหนดไ
รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อ
กําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุน
และสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที 
บริษัทจัดการกําหนด

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการอาจทําการปรับลดสัดส่วนตามที เห็นสมควร หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ถ้าหากเห็นว่าเป็นการกระทําไปเพื อประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

           การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัท
จัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 7 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาใช ้Notice period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทําการ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมี
มูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) โดยมีหลัก
การในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การ
ประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของตลาด หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวม
ลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช ้Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension
of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Notice period บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วลงทุนไม่เกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซื อ ขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการ
ไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ที กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold  ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate 

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ  gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ
วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น
ได ้

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการและหรือปรับเพิ มหรือลด gate period ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับ
เพิ มได้ไม่เกินกว่าที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่
สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้าง
อยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Redemption Gate บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
หากคําขอไถ่ถอนทั งหมด (รวมถึงสับเปลี ยน) ในวันซื อขายใดๆ เมื อรวมกับคําขอไถ่ถอนที ได้รับในวันซื อขายก่อนหน้าใน
สัปดาห์เดียวกัน เกินกว่า 10% ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนใดๆ ณ ต้นสัปดาห์นั น กรรมการมีสิทธิที จะเลื อนการ
ขอไถ่ถอนทั งหมดหรือบางส่วนได้ เพื อไม่ให้เกินระดับ 10%

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

 การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(Suspension of Dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ว่าจําเป็นต้องระงับการ
ซื อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(2) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(3) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม

อนึ ง การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่ราย
ย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื นนอกจากนี ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน. 11/2564 เรื อง
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับ
ผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิด
จากการขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที 
จ่ายจริง อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี
เพื อแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี 
สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนีย
มอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่า
ธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมอื นๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการจึงอาจเปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับ
ปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
จํานวนมาก เป็นต้น

รายละเอียดเพิ มเติม

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
(ฑ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ฒ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ณ) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ด) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุด
เช็ค เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535  ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงาน
ประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ในระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่มี
 ภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดย
จะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)” ไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in) 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.07 หรือ 200บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out) 
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับ
เปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
o ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท
หรือ
o 200 บาทต่อรายการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อ
ไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณายกเว้น ลดหย่อน หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย รับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) ให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนใน
แต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ น
เดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบล่วง
หน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติ
พิเศษ และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

เปิดเผย ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วง
หน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมติ เพื อ
แก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอ
แก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไข
โครงการในเรื องดังกล่าว

เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนจะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินในต่างประเทศรวมกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที กองทุนลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น การใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื อคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นเงินบาท ในกรณีที มิได้มีการทําสัญญาประกันความเสี ยง บริษัทจัดการจะใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ณ วันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป โดยอัตราแลกเปลี ยนดังกล่าวเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์
ตกลงร่วมกัน

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้
บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที 
บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม
(NAV Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน
4 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ทั งนี การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น
ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

4.ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้
ได้รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วย
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที 
มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5
% ของ
มูลค่า/ราคา
หน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความ
ไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าว
ต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูก
ต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์
และ≥ 0.5%
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้าเงื อนไข
ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของบริษัท
จัดการ เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานดังกล่าวภายในวัน
ทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน
ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการ
เฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวัน
ที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนิน
การของบริษัทจัดการเมื อพบว่า
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนด
ไว้ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลัง
และรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วย
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่
ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคา
ตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั ง
สําเนารายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ ให ้บลจ. ส่งสําเนาเอกสารที 
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการ
ที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของ
ผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับ
ซื อคืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บริษัท
จัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับ
ซื อคืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่

ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ
1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให ้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 31  เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
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20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

เป็นไปตามประกาศ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

เป็นไปตามประกาศ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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ข้อ กรณีที 
มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1

คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  KTAM World Property RMF 

1.3. ชื อย่อ :  KTPROPERTY RMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) โดยมีมูลค่าขั นต่ําน้อยกว่าที ระบุไว้
ในโครงการในบางกรณีได้ เพื อรองรับการส่งเสริมการขาย การรองรับการลงทุนในรูปแบบการจัดสัดส่วนตามประเภททรัพย์สิน
และบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ โดยเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที แสวงหาโอกาสในการลงทุน
ที มากกว่าการลงทุนภายในประเทศ โดยจะนําเงินลงทุนที ได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global Property Equities Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

 กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
Sector ของกองทุน : PROP

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : FIF (ลงทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ)ิ 
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก
(Passive Management) ส่วนกองทุน Global Property Equities Fund มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด
(Active Management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนรวมนี คือ FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD ที แปลงกลับ
มาเป็นสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพที มีการรับโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี ยงชีพ

รายละเอียดเพิ มเติม :

เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องกับภาค
อสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global Property Equities Fund (กองทุนรวมหลัก) ซึ งเป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) และเป็นกองทุนที จัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก โดยเป็นไปตาม
เกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด
โดยลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือในสกุลเงินอื นใดหากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว ทั งนี กองทุน
จะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในส่วนที เหลือ
อาจจะลงทุนในตราสารแห่งหนี ในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที มีอายุของตราสารหรือสัญญา
หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ตํ่ากว่า 1 ปี โดยเป็นการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อสํารองเงินไว้สําหรับดําเนินงาน
ของกองทุน รอการลงทุนในต่างประเทศ หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และ/หรืออาจจะลงทุนในเงินฝากในสถาบันการ
เงินต่างประเทศ รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงินโดยมี
วัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที 
เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่า
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความ
เสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น นอกจากนี ในส่วนของการลงทุนในประเทศ
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร ดังต่อไปนี 
1. ตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 2. ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถ
ลงทุนได ้(noninvestment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได้
(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น  3. หุ้น/ ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียน / ไม่
ได้ถูกสั งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) 

ในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund หรือในกรณีที กองทุนนี มีการเปลี ยนแปลง
นโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ หรือในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund
ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กองทุน Global Property Equities Fund มีผลตอบแทนตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเท
ศอื นๆ ที มีนโยบายการบริหารจัดการใกล้เคียงกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศ
อื นอย่างเห็นได้ชัด และ/หรือ การลงทุนนั นเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ เมื อพบ
ว่าการบริหารจัดการของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็นไปตามที ระบุหรือสัญญาไว้กับผู้ลงทุน และ/หรือ เมื อกองทุนต่าง
ประเทศดังกล่าวกระทําความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกํากับดูแลในประเทศนั นๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือ เมื อเกิด
เหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็น
ภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจําเป็น เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือว่าได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้
ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน

ในกรณีที บริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการตามข้างต้น จนเป็นเหตุให้การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ทั งนี ในการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที 
การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณี
ที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน
รวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สิน และ
ช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือ
ในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วัน
ทําการในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทั งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการกองทุน หรือปฏิบัติผิดไป
จากรายละเอียดโครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับวงเงินที ได้รับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุน เพื อนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
ปรากฏว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที กองทุนรวมไปลงทุนมีการลดลงในลักษณะ ดังนี 
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

เงื อนไข ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังต่อไปนี 

รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่า
ทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง การ
ดําเนินการของ บลจ. ให้สํานักงานและผู้
ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าว
ต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม)

ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที 
มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการ
ให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตาม
ข้อ 1

ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3
ให้สํานักงานทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

สรุปสาระสําคัญของกองทุน Global Property Equities Fund

ชื อ Global Property Equities Fund

อายุโครงการ ไม่กําหนด

ขนาดของกองทุน 868.38 ล้านดอลลาร์ (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2555)

วันจัดตั ง 3 มกราคม 2548

ประเทศที จดทะเบียน ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)

นโยบายการลงทุน มีนโยบายที จะสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นของบริษัท หรือกอง
ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า) ที จดทะเบียน หรือมีการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจากการเป็นเจ้าของ
บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

กรอบการลงทุน

(Investment
Universe)

หุ้นของบริษัท หรือกองทุนทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า)ที จด
ทะเบียน หรือมีการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจาก
การเป็นเจ้าของ บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

Class & currency Class A / USD

ดัชนีอ้างอิง FTSE EPRA/NAREIT Developed NR Index

ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ

1.20% ต่อปี

Performance Fees 10% ของมูลค่า NAV ที มากกว่าดัชนีอ้างอิงในระหว่าง performance period*

ISIN Code LU0209137388 

Bloomberg Ticker HHGPEA2

Investment Manager Henderson Global Investors Limited

Management
Company Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A.

ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์
(Custodian) BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch

* การเรียกเก็บ Performance Fees จะเกิดขึ นได้ก็ต่อเมื อ
 มูลค่า NAV ณ ปัจจุบันจะต้องสูงกว่า NAV ณ จุดเริ มต้นของ performance period 
 อัตราการเพิ มของมูลค่า NAV ในช่วงระยะเวลาการวัดผล จะต้องสูงกว่าอัตราการเพิ มของดัชนีอ้างอิงในช่วงเวลาเดียวกัน

คําจํากัดความของ Performance Period 
 โดยทั วไปคือระหว่างวันที  1 กรกฎาคม ถึงวันที  30 มิถุนายน ทั งนี อาจขยายระยะเวลาได้หากไม่ม ีPerformance Fee ในวัน
ที  30 มิถุนายน
 วันที เริ มต้นของ Performance Period ได้แก่ครั งสุดท้ายที  Performance Fee ถูกจัดเก็บ (หรือวันที ที มีการเริ มจัดเก็บ
Performance Fee เป็นครั งแรก) 
 ณ วันสิ นสุดของ Performance Period แต่ละครั ง Performance Fee ที ได้มีการตั งจ่ายเอาไว้จะถูกจ่ายออกเพื อเป็น
Performance Fee 

ข้อจํากัดที สําคัญในการลงทุน
กองทุน Global Property Equities Fund จะลงทุนในหลักทรัพย์ที ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
และตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในระดับที ต่ํากว่าอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(noninvestment
grade) และตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) รวมกันได้ไม่เกิน 15% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

ทั งนี หากกองทุน Global Property Equities Fund มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นที ไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการ
จะแจ้งการแก้ไขหรือการเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบ
เหตุการณ์ดังกล่าว โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน :

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
ประเภทของตราสาร ได้แก่
1 ตราสารหนี 
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย เป็นไปตามประกาศ
ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่นเดียวกัน
กับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั วไป
ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้แก่
1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ เป็นไปตาม
ประกาศ ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่น
เดียวกันกับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศกําหนด ทั งนี กองทุนมีการ
กําหนดอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมดังนี 
1. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้non investment grade /
unrated ซึ งนํามารวมคํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศทั งหมด หมายถึง ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนและไม่เกินวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ ง
คํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.2.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตาม
รายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืนโดยกรอกใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการ จนถึงเวลา 15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

7.4.2.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.5 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่าน
บริการทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใด
ในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

7.4.2.6. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.2.7. เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2.8 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือ
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมด
นั นด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมี
การเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.2.9 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ
ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่า
รับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขาย

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืน
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่าง
เวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที กองทุนได้รับผลกระ
ทบจากการชําระหรือรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

วันทําการซื อขาย หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ งเป็นวันที ตาม
ปฏิทินที เป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศที กองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ดังนี 
(1) บริษัทจัดการอาจจะทําการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มหรือลด วันและเวลาในการรับคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนหากเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อการส่งคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศ หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินค่าซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
หรืออาจมีผลให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีที เห็นว่า
อาจก่อเกิดผลเสียหายใดๆ แก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเห็นว่ากองทุนอยู่ในภาวะที ไม่สามารถคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการจะคํานึง
ถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก
(2) ในกรณีที วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะ
เลื อนการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการซื อขายถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และ
บริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข)  มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
1.  เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
2.  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
3.  แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
4.  ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

เครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
           เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง ไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง(Liquidity Fee) ได้ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของ
ทรัพย์สินหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดใน
โครงการ และหรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือปรับเพิ มระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตามระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น

อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Liquidity Fee บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฎิบัต ิ: Full swing Pricing / Partial swing Pricing

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด
โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction
costs) ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข
ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื อง
มือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา swing factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ ม
ไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ
ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนิน
การใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Swing Pricing บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการได้ใช้นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing เพื อปกป้องผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจากผลกระทบจากการปรับลด
สัดส่วนที ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับอันเป็นผลมาจากกิจกรรมการซื อขายโดยนักลงทุนรายอื นในกองทุนโดยเฉพาะ โดย
นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing จะช่วยให้กรรมการมีอํานาจในการปรับราคา swing price กับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยลงทุน เพื อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซื อขาย และเพื อรักษามูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงของกองทุนโดยเฉพาะ
ทั งนี นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing นี ใช้กับกองทุนทั งหมดภายในหนังสือชี ชวน

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน (AntiDilution levies –
ADLs)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
(AntiDilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะ
อยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณา
ใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถ
ทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่อง
ของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการกําหนด  ADLs Threshold  โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
(1)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
(2)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี   ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องการการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ
ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัทกําหนดไ
รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อ
กําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุน
และสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที 
บริษัทจัดการกําหนด

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการอาจทําการปรับลดสัดส่วนตามที เห็นสมควร หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ถ้าหากเห็นว่าเป็นการกระทําไปเพื อประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

           การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัท
จัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 7 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาใช ้Notice period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทําการ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมี
มูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) โดยมีหลัก
การในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การ
ประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของตลาด หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวม
ลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช ้Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension
of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Notice period บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วลงทุนไม่เกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซื อ ขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการ
ไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ที กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold  ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate 

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ  gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ
วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น
ได ้

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการและหรือปรับเพิ มหรือลด gate period ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับ
เพิ มได้ไม่เกินกว่าที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่
สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้าง
อยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Redemption Gate บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
หากคําขอไถ่ถอนทั งหมด (รวมถึงสับเปลี ยน) ในวันซื อขายใดๆ เมื อรวมกับคําขอไถ่ถอนที ได้รับในวันซื อขายก่อนหน้าใน
สัปดาห์เดียวกัน เกินกว่า 10% ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนใดๆ ณ ต้นสัปดาห์นั น กรรมการมีสิทธิที จะเลื อนการ
ขอไถ่ถอนทั งหมดหรือบางส่วนได้ เพื อไม่ให้เกินระดับ 10%

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

 การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(Suspension of Dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ว่าจําเป็นต้องระงับการ
ซื อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(2) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(3) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม

อนึ ง การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่ราย
ย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื นนอกจากนี ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน. 11/2564 เรื อง
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับ
ผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิด
จากการขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที 
จ่ายจริง อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี
เพื อแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี 
สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนีย
มอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่า
ธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมอื นๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการจึงอาจเปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับ
ปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
จํานวนมาก เป็นต้น

รายละเอียดเพิ มเติม

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
(ฑ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ฒ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ณ) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ด) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุด
เช็ค เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535  ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงาน
ประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ในระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่มี
 ภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดย
จะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)” ไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in) 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.07 หรือ 200บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out) 
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับ
เปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
o ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท
หรือ
o 200 บาทต่อรายการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อ
ไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณายกเว้น ลดหย่อน หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย รับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) ให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนใน
แต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ น
เดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบล่วง
หน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติ
พิเศษ และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

เปิดเผย ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วง
หน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมติ เพื อ
แก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอ
แก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไข
โครงการในเรื องดังกล่าว

เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนจะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินในต่างประเทศรวมกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที กองทุนลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น การใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื อคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นเงินบาท ในกรณีที มิได้มีการทําสัญญาประกันความเสี ยง บริษัทจัดการจะใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ณ วันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป โดยอัตราแลกเปลี ยนดังกล่าวเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์
ตกลงร่วมกัน

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้
บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที 
บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม
(NAV Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน
4 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ทั งนี การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น
ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

4.ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้
ได้รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วย
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที 
มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5
% ของ
มูลค่า/ราคา
หน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความ
ไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าว
ต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูก
ต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์
และ≥ 0.5%
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้าเงื อนไข
ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของบริษัท
จัดการ เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานดังกล่าวภายในวัน
ทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน
ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการ
เฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวัน
ที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนิน
การของบริษัทจัดการเมื อพบว่า
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนด
ไว้ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลัง
และรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วย
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่
ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคา
ตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั ง
สําเนารายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ ให ้บลจ. ส่งสําเนาเอกสารที 
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการ
ที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของ
ผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับ
ซื อคืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บริษัท
จัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับ
ซื อคืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่

ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ
1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให ้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 31  เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

เป็นไปตามประกาศ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

เป็นไปตามประกาศ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

19/08/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0824/2555] หน้า 26 / 30



ข้อ กรณีที 
มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1

คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  KTAM World Property RMF 

1.3. ชื อย่อ :  KTPROPERTY RMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) โดยมีมูลค่าขั นต่ําน้อยกว่าที ระบุไว้
ในโครงการในบางกรณีได้ เพื อรองรับการส่งเสริมการขาย การรองรับการลงทุนในรูปแบบการจัดสัดส่วนตามประเภททรัพย์สิน
และบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ โดยเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที แสวงหาโอกาสในการลงทุน
ที มากกว่าการลงทุนภายในประเทศ โดยจะนําเงินลงทุนที ได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global Property Equities Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

 กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
Sector ของกองทุน : PROP

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : FIF (ลงทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ)ิ 
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก
(Passive Management) ส่วนกองทุน Global Property Equities Fund มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด
(Active Management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนรวมนี คือ FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD ที แปลงกลับ
มาเป็นสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพที มีการรับโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี ยงชีพ

รายละเอียดเพิ มเติม :

เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องกับภาค
อสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global Property Equities Fund (กองทุนรวมหลัก) ซึ งเป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) และเป็นกองทุนที จัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก โดยเป็นไปตาม
เกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด
โดยลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือในสกุลเงินอื นใดหากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว ทั งนี กองทุน
จะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในส่วนที เหลือ
อาจจะลงทุนในตราสารแห่งหนี ในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที มีอายุของตราสารหรือสัญญา
หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ตํ่ากว่า 1 ปี โดยเป็นการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อสํารองเงินไว้สําหรับดําเนินงาน
ของกองทุน รอการลงทุนในต่างประเทศ หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และ/หรืออาจจะลงทุนในเงินฝากในสถาบันการ
เงินต่างประเทศ รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงินโดยมี
วัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที 
เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่า
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความ
เสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น นอกจากนี ในส่วนของการลงทุนในประเทศ
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร ดังต่อไปนี 
1. ตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 2. ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถ
ลงทุนได ้(noninvestment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได้
(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น  3. หุ้น/ ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียน / ไม่
ได้ถูกสั งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) 

ในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund หรือในกรณีที กองทุนนี มีการเปลี ยนแปลง
นโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ หรือในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund
ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กองทุน Global Property Equities Fund มีผลตอบแทนตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเท
ศอื นๆ ที มีนโยบายการบริหารจัดการใกล้เคียงกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศ
อื นอย่างเห็นได้ชัด และ/หรือ การลงทุนนั นเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ เมื อพบ
ว่าการบริหารจัดการของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็นไปตามที ระบุหรือสัญญาไว้กับผู้ลงทุน และ/หรือ เมื อกองทุนต่าง
ประเทศดังกล่าวกระทําความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกํากับดูแลในประเทศนั นๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือ เมื อเกิด
เหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็น
ภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจําเป็น เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือว่าได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้
ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน

ในกรณีที บริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการตามข้างต้น จนเป็นเหตุให้การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ทั งนี ในการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที 
การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณี
ที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน
รวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สิน และ
ช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือ
ในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วัน
ทําการในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทั งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการกองทุน หรือปฏิบัติผิดไป
จากรายละเอียดโครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับวงเงินที ได้รับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุน เพื อนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
ปรากฏว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที กองทุนรวมไปลงทุนมีการลดลงในลักษณะ ดังนี 
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

เงื อนไข ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังต่อไปนี 

รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่า
ทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง การ
ดําเนินการของ บลจ. ให้สํานักงานและผู้
ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าว
ต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม)

ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที 
มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการ
ให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตาม
ข้อ 1

ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3
ให้สํานักงานทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

สรุปสาระสําคัญของกองทุน Global Property Equities Fund

ชื อ Global Property Equities Fund

อายุโครงการ ไม่กําหนด

ขนาดของกองทุน 868.38 ล้านดอลลาร์ (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2555)

วันจัดตั ง 3 มกราคม 2548

ประเทศที จดทะเบียน ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)

นโยบายการลงทุน มีนโยบายที จะสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นของบริษัท หรือกอง
ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า) ที จดทะเบียน หรือมีการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจากการเป็นเจ้าของ
บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

กรอบการลงทุน

(Investment
Universe)

หุ้นของบริษัท หรือกองทุนทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า)ที จด
ทะเบียน หรือมีการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจาก
การเป็นเจ้าของ บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

Class & currency Class A / USD

ดัชนีอ้างอิง FTSE EPRA/NAREIT Developed NR Index

ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ

1.20% ต่อปี

Performance Fees 10% ของมูลค่า NAV ที มากกว่าดัชนีอ้างอิงในระหว่าง performance period*

ISIN Code LU0209137388 

Bloomberg Ticker HHGPEA2

Investment Manager Henderson Global Investors Limited

Management
Company Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A.

ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์
(Custodian) BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch

* การเรียกเก็บ Performance Fees จะเกิดขึ นได้ก็ต่อเมื อ
 มูลค่า NAV ณ ปัจจุบันจะต้องสูงกว่า NAV ณ จุดเริ มต้นของ performance period 
 อัตราการเพิ มของมูลค่า NAV ในช่วงระยะเวลาการวัดผล จะต้องสูงกว่าอัตราการเพิ มของดัชนีอ้างอิงในช่วงเวลาเดียวกัน

คําจํากัดความของ Performance Period 
 โดยทั วไปคือระหว่างวันที  1 กรกฎาคม ถึงวันที  30 มิถุนายน ทั งนี อาจขยายระยะเวลาได้หากไม่ม ีPerformance Fee ในวัน
ที  30 มิถุนายน
 วันที เริ มต้นของ Performance Period ได้แก่ครั งสุดท้ายที  Performance Fee ถูกจัดเก็บ (หรือวันที ที มีการเริ มจัดเก็บ
Performance Fee เป็นครั งแรก) 
 ณ วันสิ นสุดของ Performance Period แต่ละครั ง Performance Fee ที ได้มีการตั งจ่ายเอาไว้จะถูกจ่ายออกเพื อเป็น
Performance Fee 

ข้อจํากัดที สําคัญในการลงทุน
กองทุน Global Property Equities Fund จะลงทุนในหลักทรัพย์ที ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
และตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในระดับที ต่ํากว่าอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(noninvestment
grade) และตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) รวมกันได้ไม่เกิน 15% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

ทั งนี หากกองทุน Global Property Equities Fund มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นที ไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการ
จะแจ้งการแก้ไขหรือการเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบ
เหตุการณ์ดังกล่าว โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน :

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
ประเภทของตราสาร ได้แก่
1 ตราสารหนี 
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย เป็นไปตามประกาศ
ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่นเดียวกัน
กับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั วไป
ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้แก่
1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ เป็นไปตาม
ประกาศ ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่น
เดียวกันกับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศกําหนด ทั งนี กองทุนมีการ
กําหนดอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมดังนี 
1. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้non investment grade /
unrated ซึ งนํามารวมคํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศทั งหมด หมายถึง ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนและไม่เกินวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ ง
คํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.2.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตาม
รายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืนโดยกรอกใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการ จนถึงเวลา 15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

7.4.2.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.5 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่าน
บริการทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใด
ในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

7.4.2.6. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.2.7. เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2.8 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือ
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมด
นั นด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมี
การเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.2.9 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ
ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่า
รับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขาย

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืน
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่าง
เวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที กองทุนได้รับผลกระ
ทบจากการชําระหรือรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

วันทําการซื อขาย หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ งเป็นวันที ตาม
ปฏิทินที เป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศที กองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ดังนี 
(1) บริษัทจัดการอาจจะทําการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มหรือลด วันและเวลาในการรับคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนหากเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อการส่งคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศ หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินค่าซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
หรืออาจมีผลให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีที เห็นว่า
อาจก่อเกิดผลเสียหายใดๆ แก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเห็นว่ากองทุนอยู่ในภาวะที ไม่สามารถคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการจะคํานึง
ถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก
(2) ในกรณีที วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะ
เลื อนการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการซื อขายถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และ
บริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข)  มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
1.  เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
2.  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
3.  แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
4.  ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

เครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
           เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง ไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง(Liquidity Fee) ได้ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของ
ทรัพย์สินหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดใน
โครงการ และหรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือปรับเพิ มระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตามระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น

อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Liquidity Fee บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฎิบัต ิ: Full swing Pricing / Partial swing Pricing

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด
โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction
costs) ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข
ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื อง
มือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา swing factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ ม
ไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ
ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนิน
การใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Swing Pricing บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการได้ใช้นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing เพื อปกป้องผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจากผลกระทบจากการปรับลด
สัดส่วนที ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับอันเป็นผลมาจากกิจกรรมการซื อขายโดยนักลงทุนรายอื นในกองทุนโดยเฉพาะ โดย
นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing จะช่วยให้กรรมการมีอํานาจในการปรับราคา swing price กับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยลงทุน เพื อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซื อขาย และเพื อรักษามูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงของกองทุนโดยเฉพาะ
ทั งนี นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing นี ใช้กับกองทุนทั งหมดภายในหนังสือชี ชวน

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน (AntiDilution levies –
ADLs)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
(AntiDilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะ
อยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณา
ใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถ
ทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่อง
ของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการกําหนด  ADLs Threshold  โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
(1)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
(2)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี   ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องการการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ
ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัทกําหนดไ
รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อ
กําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุน
และสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที 
บริษัทจัดการกําหนด

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการอาจทําการปรับลดสัดส่วนตามที เห็นสมควร หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ถ้าหากเห็นว่าเป็นการกระทําไปเพื อประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

           การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัท
จัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 7 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาใช ้Notice period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทําการ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมี
มูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) โดยมีหลัก
การในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การ
ประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของตลาด หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวม
ลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช ้Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension
of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Notice period บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วลงทุนไม่เกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซื อ ขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการ
ไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ที กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold  ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate 

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ  gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ
วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น
ได ้

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการและหรือปรับเพิ มหรือลด gate period ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับ
เพิ มได้ไม่เกินกว่าที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่
สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้าง
อยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Redemption Gate บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
หากคําขอไถ่ถอนทั งหมด (รวมถึงสับเปลี ยน) ในวันซื อขายใดๆ เมื อรวมกับคําขอไถ่ถอนที ได้รับในวันซื อขายก่อนหน้าใน
สัปดาห์เดียวกัน เกินกว่า 10% ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนใดๆ ณ ต้นสัปดาห์นั น กรรมการมีสิทธิที จะเลื อนการ
ขอไถ่ถอนทั งหมดหรือบางส่วนได้ เพื อไม่ให้เกินระดับ 10%

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

 การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(Suspension of Dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ว่าจําเป็นต้องระงับการ
ซื อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(2) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(3) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม

อนึ ง การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่ราย
ย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื นนอกจากนี ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน. 11/2564 เรื อง
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับ
ผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิด
จากการขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที 
จ่ายจริง อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี
เพื อแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี 
สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนีย
มอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่า
ธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมอื นๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการจึงอาจเปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับ
ปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
จํานวนมาก เป็นต้น

รายละเอียดเพิ มเติม

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
(ฑ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ฒ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ณ) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ด) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุด
เช็ค เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535  ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงาน
ประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ในระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่มี
 ภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดย
จะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)” ไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in) 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.07 หรือ 200บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out) 
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับ
เปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
o ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท
หรือ
o 200 บาทต่อรายการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อ
ไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณายกเว้น ลดหย่อน หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย รับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) ให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนใน
แต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ น
เดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบล่วง
หน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติ
พิเศษ และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

เปิดเผย ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วง
หน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมติ เพื อ
แก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอ
แก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไข
โครงการในเรื องดังกล่าว

เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนจะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินในต่างประเทศรวมกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที กองทุนลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น การใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื อคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นเงินบาท ในกรณีที มิได้มีการทําสัญญาประกันความเสี ยง บริษัทจัดการจะใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ณ วันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป โดยอัตราแลกเปลี ยนดังกล่าวเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์
ตกลงร่วมกัน

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้
บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที 
บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม
(NAV Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน
4 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ทั งนี การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น
ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

4.ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้
ได้รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วย
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที 
มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5
% ของ
มูลค่า/ราคา
หน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความ
ไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าว
ต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูก
ต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์
และ≥ 0.5%
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้าเงื อนไข
ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของบริษัท
จัดการ เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานดังกล่าวภายในวัน
ทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน
ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการ
เฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวัน
ที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนิน
การของบริษัทจัดการเมื อพบว่า
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนด
ไว้ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลัง
และรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วย
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่
ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคา
ตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั ง
สําเนารายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ ให ้บลจ. ส่งสําเนาเอกสารที 
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการ
ที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของ
ผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับ
ซื อคืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บริษัท
จัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับ
ซื อคืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่

ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ
1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให ้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 31  เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

เป็นไปตามประกาศ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

เป็นไปตามประกาศ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

19/08/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0824/2555] หน้า 27 / 30



1.ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  KTAM World Property RMF 

1.3. ชื อย่อ :  KTPROPERTY RMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) โดยมีมูลค่าขั นต่ําน้อยกว่าที ระบุไว้
ในโครงการในบางกรณีได้ เพื อรองรับการส่งเสริมการขาย การรองรับการลงทุนในรูปแบบการจัดสัดส่วนตามประเภททรัพย์สิน
และบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ โดยเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที แสวงหาโอกาสในการลงทุน
ที มากกว่าการลงทุนภายในประเทศ โดยจะนําเงินลงทุนที ได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global Property Equities Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

 กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
Sector ของกองทุน : PROP

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : FIF (ลงทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ)ิ 
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก
(Passive Management) ส่วนกองทุน Global Property Equities Fund มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด
(Active Management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนรวมนี คือ FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD ที แปลงกลับ
มาเป็นสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพที มีการรับโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี ยงชีพ

รายละเอียดเพิ มเติม :

เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องกับภาค
อสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global Property Equities Fund (กองทุนรวมหลัก) ซึ งเป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) และเป็นกองทุนที จัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก โดยเป็นไปตาม
เกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด
โดยลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือในสกุลเงินอื นใดหากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว ทั งนี กองทุน
จะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในส่วนที เหลือ
อาจจะลงทุนในตราสารแห่งหนี ในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที มีอายุของตราสารหรือสัญญา
หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ตํ่ากว่า 1 ปี โดยเป็นการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อสํารองเงินไว้สําหรับดําเนินงาน
ของกองทุน รอการลงทุนในต่างประเทศ หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และ/หรืออาจจะลงทุนในเงินฝากในสถาบันการ
เงินต่างประเทศ รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงินโดยมี
วัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที 
เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่า
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความ
เสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น นอกจากนี ในส่วนของการลงทุนในประเทศ
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร ดังต่อไปนี 
1. ตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 2. ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถ
ลงทุนได ้(noninvestment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได้
(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น  3. หุ้น/ ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียน / ไม่
ได้ถูกสั งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) 

ในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund หรือในกรณีที กองทุนนี มีการเปลี ยนแปลง
นโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ หรือในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund
ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กองทุน Global Property Equities Fund มีผลตอบแทนตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเท
ศอื นๆ ที มีนโยบายการบริหารจัดการใกล้เคียงกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศ
อื นอย่างเห็นได้ชัด และ/หรือ การลงทุนนั นเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ เมื อพบ
ว่าการบริหารจัดการของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็นไปตามที ระบุหรือสัญญาไว้กับผู้ลงทุน และ/หรือ เมื อกองทุนต่าง
ประเทศดังกล่าวกระทําความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกํากับดูแลในประเทศนั นๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือ เมื อเกิด
เหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็น
ภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจําเป็น เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือว่าได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้
ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน

ในกรณีที บริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการตามข้างต้น จนเป็นเหตุให้การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ทั งนี ในการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที 
การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณี
ที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน
รวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สิน และ
ช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือ
ในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วัน
ทําการในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทั งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการกองทุน หรือปฏิบัติผิดไป
จากรายละเอียดโครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับวงเงินที ได้รับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุน เพื อนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
ปรากฏว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที กองทุนรวมไปลงทุนมีการลดลงในลักษณะ ดังนี 
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

เงื อนไข ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังต่อไปนี 

รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่า
ทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง การ
ดําเนินการของ บลจ. ให้สํานักงานและผู้
ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าว
ต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม)

ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที 
มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการ
ให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตาม
ข้อ 1

ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3
ให้สํานักงานทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

สรุปสาระสําคัญของกองทุน Global Property Equities Fund

ชื อ Global Property Equities Fund

อายุโครงการ ไม่กําหนด

ขนาดของกองทุน 868.38 ล้านดอลลาร์ (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2555)

วันจัดตั ง 3 มกราคม 2548

ประเทศที จดทะเบียน ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)

นโยบายการลงทุน มีนโยบายที จะสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นของบริษัท หรือกอง
ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า) ที จดทะเบียน หรือมีการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจากการเป็นเจ้าของ
บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

กรอบการลงทุน

(Investment
Universe)

หุ้นของบริษัท หรือกองทุนทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า)ที จด
ทะเบียน หรือมีการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจาก
การเป็นเจ้าของ บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

Class & currency Class A / USD

ดัชนีอ้างอิง FTSE EPRA/NAREIT Developed NR Index

ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ

1.20% ต่อปี

Performance Fees 10% ของมูลค่า NAV ที มากกว่าดัชนีอ้างอิงในระหว่าง performance period*

ISIN Code LU0209137388 

Bloomberg Ticker HHGPEA2

Investment Manager Henderson Global Investors Limited

Management
Company Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A.

ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์
(Custodian) BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch

* การเรียกเก็บ Performance Fees จะเกิดขึ นได้ก็ต่อเมื อ
 มูลค่า NAV ณ ปัจจุบันจะต้องสูงกว่า NAV ณ จุดเริ มต้นของ performance period 
 อัตราการเพิ มของมูลค่า NAV ในช่วงระยะเวลาการวัดผล จะต้องสูงกว่าอัตราการเพิ มของดัชนีอ้างอิงในช่วงเวลาเดียวกัน

คําจํากัดความของ Performance Period 
 โดยทั วไปคือระหว่างวันที  1 กรกฎาคม ถึงวันที  30 มิถุนายน ทั งนี อาจขยายระยะเวลาได้หากไม่ม ีPerformance Fee ในวัน
ที  30 มิถุนายน
 วันที เริ มต้นของ Performance Period ได้แก่ครั งสุดท้ายที  Performance Fee ถูกจัดเก็บ (หรือวันที ที มีการเริ มจัดเก็บ
Performance Fee เป็นครั งแรก) 
 ณ วันสิ นสุดของ Performance Period แต่ละครั ง Performance Fee ที ได้มีการตั งจ่ายเอาไว้จะถูกจ่ายออกเพื อเป็น
Performance Fee 

ข้อจํากัดที สําคัญในการลงทุน
กองทุน Global Property Equities Fund จะลงทุนในหลักทรัพย์ที ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
และตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในระดับที ต่ํากว่าอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(noninvestment
grade) และตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) รวมกันได้ไม่เกิน 15% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

ทั งนี หากกองทุน Global Property Equities Fund มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นที ไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการ
จะแจ้งการแก้ไขหรือการเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบ
เหตุการณ์ดังกล่าว โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน :

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
ประเภทของตราสาร ได้แก่
1 ตราสารหนี 
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย เป็นไปตามประกาศ
ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่นเดียวกัน
กับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั วไป
ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้แก่
1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ เป็นไปตาม
ประกาศ ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่น
เดียวกันกับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศกําหนด ทั งนี กองทุนมีการ
กําหนดอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมดังนี 
1. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้non investment grade /
unrated ซึ งนํามารวมคํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศทั งหมด หมายถึง ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนและไม่เกินวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ ง
คํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.2.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตาม
รายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืนโดยกรอกใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการ จนถึงเวลา 15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

7.4.2.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.5 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่าน
บริการทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใด
ในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

7.4.2.6. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.2.7. เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2.8 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือ
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมด
นั นด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมี
การเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.2.9 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ
ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่า
รับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขาย

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืน
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่าง
เวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที กองทุนได้รับผลกระ
ทบจากการชําระหรือรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

วันทําการซื อขาย หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ งเป็นวันที ตาม
ปฏิทินที เป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศที กองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ดังนี 
(1) บริษัทจัดการอาจจะทําการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มหรือลด วันและเวลาในการรับคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนหากเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อการส่งคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศ หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินค่าซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
หรืออาจมีผลให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีที เห็นว่า
อาจก่อเกิดผลเสียหายใดๆ แก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเห็นว่ากองทุนอยู่ในภาวะที ไม่สามารถคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการจะคํานึง
ถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก
(2) ในกรณีที วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะ
เลื อนการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการซื อขายถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และ
บริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข)  มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
1.  เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
2.  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
3.  แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
4.  ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

เครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
           เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง ไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง(Liquidity Fee) ได้ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของ
ทรัพย์สินหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดใน
โครงการ และหรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือปรับเพิ มระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตามระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น

อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Liquidity Fee บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฎิบัต ิ: Full swing Pricing / Partial swing Pricing

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด
โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction
costs) ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข
ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื อง
มือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา swing factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ ม
ไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ
ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนิน
การใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Swing Pricing บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการได้ใช้นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing เพื อปกป้องผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจากผลกระทบจากการปรับลด
สัดส่วนที ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับอันเป็นผลมาจากกิจกรรมการซื อขายโดยนักลงทุนรายอื นในกองทุนโดยเฉพาะ โดย
นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing จะช่วยให้กรรมการมีอํานาจในการปรับราคา swing price กับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยลงทุน เพื อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซื อขาย และเพื อรักษามูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงของกองทุนโดยเฉพาะ
ทั งนี นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing นี ใช้กับกองทุนทั งหมดภายในหนังสือชี ชวน

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน (AntiDilution levies –
ADLs)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
(AntiDilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะ
อยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณา
ใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถ
ทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่อง
ของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการกําหนด  ADLs Threshold  โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
(1)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
(2)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี   ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องการการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ
ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัทกําหนดไ
รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อ
กําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุน
และสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที 
บริษัทจัดการกําหนด

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการอาจทําการปรับลดสัดส่วนตามที เห็นสมควร หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ถ้าหากเห็นว่าเป็นการกระทําไปเพื อประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

           การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัท
จัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 7 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาใช ้Notice period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทําการ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมี
มูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) โดยมีหลัก
การในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การ
ประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของตลาด หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวม
ลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช ้Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension
of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Notice period บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วลงทุนไม่เกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซื อ ขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการ
ไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ที กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold  ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate 

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ  gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ
วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น
ได ้

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการและหรือปรับเพิ มหรือลด gate period ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับ
เพิ มได้ไม่เกินกว่าที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่
สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้าง
อยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Redemption Gate บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
หากคําขอไถ่ถอนทั งหมด (รวมถึงสับเปลี ยน) ในวันซื อขายใดๆ เมื อรวมกับคําขอไถ่ถอนที ได้รับในวันซื อขายก่อนหน้าใน
สัปดาห์เดียวกัน เกินกว่า 10% ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนใดๆ ณ ต้นสัปดาห์นั น กรรมการมีสิทธิที จะเลื อนการ
ขอไถ่ถอนทั งหมดหรือบางส่วนได้ เพื อไม่ให้เกินระดับ 10%

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

 การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(Suspension of Dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ว่าจําเป็นต้องระงับการ
ซื อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(2) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(3) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม

อนึ ง การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่ราย
ย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื นนอกจากนี ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน. 11/2564 เรื อง
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับ
ผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิด
จากการขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที 
จ่ายจริง อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี
เพื อแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี 
สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนีย
มอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่า
ธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมอื นๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการจึงอาจเปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับ
ปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
จํานวนมาก เป็นต้น

รายละเอียดเพิ มเติม

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
(ฑ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ฒ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ณ) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ด) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุด
เช็ค เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535  ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงาน
ประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ในระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่มี
 ภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดย
จะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)” ไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in) 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.07 หรือ 200บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out) 
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับ
เปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
o ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท
หรือ
o 200 บาทต่อรายการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อ
ไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณายกเว้น ลดหย่อน หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย รับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) ให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนใน
แต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ น
เดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบล่วง
หน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติ
พิเศษ และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

เปิดเผย ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วง
หน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมติ เพื อ
แก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอ
แก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไข
โครงการในเรื องดังกล่าว

เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนจะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินในต่างประเทศรวมกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที กองทุนลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น การใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื อคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นเงินบาท ในกรณีที มิได้มีการทําสัญญาประกันความเสี ยง บริษัทจัดการจะใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ณ วันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป โดยอัตราแลกเปลี ยนดังกล่าวเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์
ตกลงร่วมกัน

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้
บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที 
บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม
(NAV Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน
4 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ทั งนี การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น
ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

4.ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้
ได้รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วย
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที 
มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5
% ของ
มูลค่า/ราคา
หน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความ
ไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าว
ต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูก
ต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์
และ≥ 0.5%
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้าเงื อนไข
ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของบริษัท
จัดการ เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานดังกล่าวภายในวัน
ทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน
ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการ
เฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวัน
ที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนิน
การของบริษัทจัดการเมื อพบว่า
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนด
ไว้ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลัง
และรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วย
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่
ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคา
ตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั ง
สําเนารายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ ให ้บลจ. ส่งสําเนาเอกสารที 
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการ
ที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของ
ผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับ
ซื อคืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บริษัท
จัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับ
ซื อคืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่

ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ
1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให ้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 31  เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

เป็นไปตามประกาศ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

เป็นไปตามประกาศ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

19/08/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0824/2555] หน้า 28 / 30



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  KTAM World Property RMF 

1.3. ชื อย่อ :  KTPROPERTY RMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) โดยมีมูลค่าขั นต่ําน้อยกว่าที ระบุไว้
ในโครงการในบางกรณีได้ เพื อรองรับการส่งเสริมการขาย การรองรับการลงทุนในรูปแบบการจัดสัดส่วนตามประเภททรัพย์สิน
และบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ โดยเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที แสวงหาโอกาสในการลงทุน
ที มากกว่าการลงทุนภายในประเทศ โดยจะนําเงินลงทุนที ได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global Property Equities Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

 กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
Sector ของกองทุน : PROP

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : FIF (ลงทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ)ิ 
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก
(Passive Management) ส่วนกองทุน Global Property Equities Fund มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด
(Active Management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนรวมนี คือ FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD ที แปลงกลับ
มาเป็นสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพที มีการรับโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี ยงชีพ

รายละเอียดเพิ มเติม :

เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องกับภาค
อสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global Property Equities Fund (กองทุนรวมหลัก) ซึ งเป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) และเป็นกองทุนที จัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก โดยเป็นไปตาม
เกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด
โดยลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือในสกุลเงินอื นใดหากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว ทั งนี กองทุน
จะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในส่วนที เหลือ
อาจจะลงทุนในตราสารแห่งหนี ในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที มีอายุของตราสารหรือสัญญา
หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ตํ่ากว่า 1 ปี โดยเป็นการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อสํารองเงินไว้สําหรับดําเนินงาน
ของกองทุน รอการลงทุนในต่างประเทศ หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และ/หรืออาจจะลงทุนในเงินฝากในสถาบันการ
เงินต่างประเทศ รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงินโดยมี
วัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที 
เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่า
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความ
เสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น นอกจากนี ในส่วนของการลงทุนในประเทศ
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร ดังต่อไปนี 
1. ตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 2. ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถ
ลงทุนได ้(noninvestment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได้
(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น  3. หุ้น/ ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียน / ไม่
ได้ถูกสั งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) 

ในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund หรือในกรณีที กองทุนนี มีการเปลี ยนแปลง
นโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ หรือในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund
ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กองทุน Global Property Equities Fund มีผลตอบแทนตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเท
ศอื นๆ ที มีนโยบายการบริหารจัดการใกล้เคียงกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศ
อื นอย่างเห็นได้ชัด และ/หรือ การลงทุนนั นเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ เมื อพบ
ว่าการบริหารจัดการของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็นไปตามที ระบุหรือสัญญาไว้กับผู้ลงทุน และ/หรือ เมื อกองทุนต่าง
ประเทศดังกล่าวกระทําความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกํากับดูแลในประเทศนั นๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือ เมื อเกิด
เหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็น
ภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจําเป็น เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือว่าได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้
ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน

ในกรณีที บริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการตามข้างต้น จนเป็นเหตุให้การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ทั งนี ในการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที 
การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณี
ที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน
รวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สิน และ
ช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือ
ในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วัน
ทําการในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทั งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการกองทุน หรือปฏิบัติผิดไป
จากรายละเอียดโครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับวงเงินที ได้รับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุน เพื อนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
ปรากฏว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที กองทุนรวมไปลงทุนมีการลดลงในลักษณะ ดังนี 
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

เงื อนไข ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังต่อไปนี 

รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่า
ทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง การ
ดําเนินการของ บลจ. ให้สํานักงานและผู้
ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าว
ต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม)

ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที 
มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการ
ให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตาม
ข้อ 1

ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3
ให้สํานักงานทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

สรุปสาระสําคัญของกองทุน Global Property Equities Fund

ชื อ Global Property Equities Fund

อายุโครงการ ไม่กําหนด

ขนาดของกองทุน 868.38 ล้านดอลลาร์ (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2555)

วันจัดตั ง 3 มกราคม 2548

ประเทศที จดทะเบียน ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)

นโยบายการลงทุน มีนโยบายที จะสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นของบริษัท หรือกอง
ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า) ที จดทะเบียน หรือมีการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจากการเป็นเจ้าของ
บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

กรอบการลงทุน

(Investment
Universe)

หุ้นของบริษัท หรือกองทุนทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า)ที จด
ทะเบียน หรือมีการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจาก
การเป็นเจ้าของ บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

Class & currency Class A / USD

ดัชนีอ้างอิง FTSE EPRA/NAREIT Developed NR Index

ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ

1.20% ต่อปี

Performance Fees 10% ของมูลค่า NAV ที มากกว่าดัชนีอ้างอิงในระหว่าง performance period*

ISIN Code LU0209137388 

Bloomberg Ticker HHGPEA2

Investment Manager Henderson Global Investors Limited

Management
Company Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A.

ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์
(Custodian) BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch

* การเรียกเก็บ Performance Fees จะเกิดขึ นได้ก็ต่อเมื อ
 มูลค่า NAV ณ ปัจจุบันจะต้องสูงกว่า NAV ณ จุดเริ มต้นของ performance period 
 อัตราการเพิ มของมูลค่า NAV ในช่วงระยะเวลาการวัดผล จะต้องสูงกว่าอัตราการเพิ มของดัชนีอ้างอิงในช่วงเวลาเดียวกัน

คําจํากัดความของ Performance Period 
 โดยทั วไปคือระหว่างวันที  1 กรกฎาคม ถึงวันที  30 มิถุนายน ทั งนี อาจขยายระยะเวลาได้หากไม่ม ีPerformance Fee ในวัน
ที  30 มิถุนายน
 วันที เริ มต้นของ Performance Period ได้แก่ครั งสุดท้ายที  Performance Fee ถูกจัดเก็บ (หรือวันที ที มีการเริ มจัดเก็บ
Performance Fee เป็นครั งแรก) 
 ณ วันสิ นสุดของ Performance Period แต่ละครั ง Performance Fee ที ได้มีการตั งจ่ายเอาไว้จะถูกจ่ายออกเพื อเป็น
Performance Fee 

ข้อจํากัดที สําคัญในการลงทุน
กองทุน Global Property Equities Fund จะลงทุนในหลักทรัพย์ที ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
และตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในระดับที ต่ํากว่าอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(noninvestment
grade) และตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) รวมกันได้ไม่เกิน 15% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

ทั งนี หากกองทุน Global Property Equities Fund มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นที ไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการ
จะแจ้งการแก้ไขหรือการเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบ
เหตุการณ์ดังกล่าว โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน :

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
ประเภทของตราสาร ได้แก่
1 ตราสารหนี 
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย เป็นไปตามประกาศ
ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่นเดียวกัน
กับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั วไป
ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้แก่
1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ เป็นไปตาม
ประกาศ ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่น
เดียวกันกับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศกําหนด ทั งนี กองทุนมีการ
กําหนดอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมดังนี 
1. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้non investment grade /
unrated ซึ งนํามารวมคํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศทั งหมด หมายถึง ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนและไม่เกินวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ ง
คํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.2.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตาม
รายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืนโดยกรอกใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการ จนถึงเวลา 15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

7.4.2.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.5 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่าน
บริการทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใด
ในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

7.4.2.6. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.2.7. เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2.8 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือ
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมด
นั นด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมี
การเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.2.9 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ
ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่า
รับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขาย

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืน
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่าง
เวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที กองทุนได้รับผลกระ
ทบจากการชําระหรือรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

วันทําการซื อขาย หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ งเป็นวันที ตาม
ปฏิทินที เป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศที กองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ดังนี 
(1) บริษัทจัดการอาจจะทําการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มหรือลด วันและเวลาในการรับคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนหากเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อการส่งคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศ หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินค่าซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
หรืออาจมีผลให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีที เห็นว่า
อาจก่อเกิดผลเสียหายใดๆ แก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเห็นว่ากองทุนอยู่ในภาวะที ไม่สามารถคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการจะคํานึง
ถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก
(2) ในกรณีที วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะ
เลื อนการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการซื อขายถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และ
บริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข)  มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
1.  เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
2.  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
3.  แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
4.  ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

เครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
           เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง ไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง(Liquidity Fee) ได้ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของ
ทรัพย์สินหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดใน
โครงการ และหรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือปรับเพิ มระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตามระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น

อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Liquidity Fee บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฎิบัต ิ: Full swing Pricing / Partial swing Pricing

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด
โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction
costs) ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข
ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื อง
มือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา swing factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ ม
ไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ
ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนิน
การใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Swing Pricing บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการได้ใช้นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing เพื อปกป้องผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจากผลกระทบจากการปรับลด
สัดส่วนที ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับอันเป็นผลมาจากกิจกรรมการซื อขายโดยนักลงทุนรายอื นในกองทุนโดยเฉพาะ โดย
นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing จะช่วยให้กรรมการมีอํานาจในการปรับราคา swing price กับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยลงทุน เพื อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซื อขาย และเพื อรักษามูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงของกองทุนโดยเฉพาะ
ทั งนี นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing นี ใช้กับกองทุนทั งหมดภายในหนังสือชี ชวน

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน (AntiDilution levies –
ADLs)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
(AntiDilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะ
อยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณา
ใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถ
ทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่อง
ของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการกําหนด  ADLs Threshold  โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
(1)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
(2)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี   ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องการการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ
ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัทกําหนดไ
รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อ
กําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุน
และสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที 
บริษัทจัดการกําหนด

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการอาจทําการปรับลดสัดส่วนตามที เห็นสมควร หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ถ้าหากเห็นว่าเป็นการกระทําไปเพื อประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

           การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัท
จัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 7 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาใช ้Notice period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทําการ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมี
มูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) โดยมีหลัก
การในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การ
ประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของตลาด หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวม
ลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช ้Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension
of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Notice period บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วลงทุนไม่เกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซื อ ขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการ
ไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ที กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold  ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate 

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ  gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ
วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น
ได ้

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการและหรือปรับเพิ มหรือลด gate period ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับ
เพิ มได้ไม่เกินกว่าที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่
สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้าง
อยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Redemption Gate บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
หากคําขอไถ่ถอนทั งหมด (รวมถึงสับเปลี ยน) ในวันซื อขายใดๆ เมื อรวมกับคําขอไถ่ถอนที ได้รับในวันซื อขายก่อนหน้าใน
สัปดาห์เดียวกัน เกินกว่า 10% ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนใดๆ ณ ต้นสัปดาห์นั น กรรมการมีสิทธิที จะเลื อนการ
ขอไถ่ถอนทั งหมดหรือบางส่วนได้ เพื อไม่ให้เกินระดับ 10%

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

 การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(Suspension of Dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ว่าจําเป็นต้องระงับการ
ซื อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(2) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(3) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม

อนึ ง การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่ราย
ย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื นนอกจากนี ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน. 11/2564 เรื อง
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับ
ผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิด
จากการขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที 
จ่ายจริง อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี
เพื อแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี 
สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนีย
มอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่า
ธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมอื นๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการจึงอาจเปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับ
ปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
จํานวนมาก เป็นต้น

รายละเอียดเพิ มเติม

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
(ฑ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ฒ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ณ) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ด) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุด
เช็ค เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535  ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงาน
ประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ในระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่มี
 ภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดย
จะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)” ไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in) 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.07 หรือ 200บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out) 
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับ
เปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
o ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท
หรือ
o 200 บาทต่อรายการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อ
ไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณายกเว้น ลดหย่อน หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย รับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) ให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนใน
แต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ น
เดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบล่วง
หน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติ
พิเศษ และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

เปิดเผย ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วง
หน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมติ เพื อ
แก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอ
แก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไข
โครงการในเรื องดังกล่าว

เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนจะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินในต่างประเทศรวมกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที กองทุนลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น การใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื อคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นเงินบาท ในกรณีที มิได้มีการทําสัญญาประกันความเสี ยง บริษัทจัดการจะใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ณ วันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป โดยอัตราแลกเปลี ยนดังกล่าวเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์
ตกลงร่วมกัน

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้
บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที 
บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม
(NAV Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน
4 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ทั งนี การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น
ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

4.ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้
ได้รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วย
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที 
มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5
% ของ
มูลค่า/ราคา
หน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความ
ไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าว
ต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูก
ต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์
และ≥ 0.5%
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้าเงื อนไข
ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของบริษัท
จัดการ เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานดังกล่าวภายในวัน
ทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน
ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการ
เฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวัน
ที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนิน
การของบริษัทจัดการเมื อพบว่า
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนด
ไว้ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลัง
และรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วย
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่
ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคา
ตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั ง
สําเนารายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ ให ้บลจ. ส่งสําเนาเอกสารที 
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการ
ที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของ
ผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับ
ซื อคืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บริษัท
จัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับ
ซื อคืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่

ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ
1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให ้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 31  เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
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20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

เป็นไปตามประกาศ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

เป็นไปตามประกาศ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  KTAM World Property RMF 

1.3. ชื อย่อ :  KTPROPERTY RMF 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับลด ยกเว้นมูลค่าขั นตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) โดยมีมูลค่าขั นต่ําน้อยกว่าที ระบุไว้
ในโครงการในบางกรณีได้ เพื อรองรับการส่งเสริมการขาย การรองรับการลงทุนในรูปแบบการจัดสัดส่วนตามประเภททรัพย์สิน
และบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ โดยเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที แสวงหาโอกาสในการลงทุน
ที มากกว่าการลงทุนภายในประเทศ โดยจะนําเงินลงทุนที ได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Global Property Equities Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
เป็นกองทุน UCITS 

 กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
Sector ของกองทุน : PROP

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : FIF (ลงทุนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ)ิ 
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก
(Passive Management) ส่วนกองทุน Global Property Equities Fund มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด
(Active Management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:

ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนรวมนี คือ FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net) in USD ที แปลงกลับ
มาเป็นสกุลเงินบาท ณ วันคํานวณผลตอบแทน เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการเปรียบเทียบตามที บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที กําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที มี
การเปลี ยนตัวชี วัด คําอธิบายเกี ยวกับตัวชี วัด และเหตุผลในการเปลี ยนตัวชี วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดเพื อให้เป็นไปตามประกาศ เงื อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกอง
ทุนรวม และ/หรือ การเปลี ยนแปลงตัวชี วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศ
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพที มีการรับโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี ยงชีพ

รายละเอียดเพิ มเติม :

เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องกับภาค
อสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global Property Equities Fund (กองทุนรวมหลัก) ซึ งเป็นกองทุน
รวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) และเป็นกองทุนที จัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก โดยเป็นไปตาม
เกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด
โดยลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือในสกุลเงินอื นใดหากมีการเปลี ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต ซึ ง
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว ทั งนี กองทุน
จะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยในส่วนที เหลือ
อาจจะลงทุนในตราสารแห่งหนี ในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที มีอายุของตราสารหรือสัญญา
หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ตํ่ากว่า 1 ปี โดยเป็นการลงทุนที มีวัตถุประสงค์เพื อสํารองเงินไว้สําหรับดําเนินงาน
ของกองทุน รอการลงทุนในต่างประเทศ หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และ/หรืออาจจะลงทุนในเงินฝากในสถาบันการ
เงินต่างประเทศ รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืน หรือธุรกรรมการซื อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงินโดยมี
วัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า เพื อป้องกันความเสี ยงที 
เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives)ในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที ค่า
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ งการใช้เครื องมือป้องกันความเสี ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความ
เสี ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที เพิ มขึ น นอกจากนี ในส่วนของการลงทุนในประเทศ
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร ดังต่อไปนี 
1. ตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 2. ตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือของ
ตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(non – investment grade) ตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ งตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถ
ลงทุนได ้(noninvestment grade) เฉพาะกรณีที ตราสารหนี นั นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได้
(investment grade) ขณะที กองทุนลงทุนเท่านั น  3. หุ้น/ ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียน / ไม่
ได้ถูกสั งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) 

ในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund หรือในกรณีที กองทุนนี มีการเปลี ยนแปลง
นโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ หรือในกรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund
ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กองทุน Global Property Equities Fund มีผลตอบแทนตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเท
ศอื นๆ ที มีนโยบายการบริหารจัดการใกล้เคียงกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศ
อื นอย่างเห็นได้ชัด และ/หรือ การลงทุนนั นเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ เมื อพบ
ว่าการบริหารจัดการของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็นไปตามที ระบุหรือสัญญาไว้กับผู้ลงทุน และ/หรือ เมื อกองทุนต่าง
ประเทศดังกล่าวกระทําความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกํากับดูแลในประเทศนั นๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือ เมื อเกิด
เหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็น
ภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจําเป็น เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศอื นที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือว่าได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ งอาจส่งผลให้
ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน

ในกรณีที บริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการตามข้างต้น จนเป็นเหตุให้การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับ
มติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ทั งนี ในการเปลี ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที จะออกจากกองทุนรวมก่อนที 
การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน รวมทั งเมื อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่า
ธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณี
ที ครบกําหนด 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี ยนแปลงประเภทของกองทุน
รวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สิน และ
ช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือ
ในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วัน
ทําการในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทั งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการกองทุน หรือปฏิบัติผิดไป
จากรายละเอียดโครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับวงเงินที ได้รับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุน เพื อนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หาก
ปรากฏว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที กองทุนรวมไปลงทุนมีการลดลงในลักษณะ ดังนี 
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

เงื อนไข ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังต่อไปนี 

รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่า
ทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทาง การ
ดําเนินการของ บลจ. ให้สํานักงานและผู้
ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าว
ต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม)

ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที 
มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั วไป (ดําเนินการ
ให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตาม
ข้อ 1

ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการ
เปิดเผยข้อมูลของกองทุน
ปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3
ให้สํานักงานทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที 
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

สรุปสาระสําคัญของกองทุน Global Property Equities Fund

ชื อ Global Property Equities Fund

อายุโครงการ ไม่กําหนด

ขนาดของกองทุน 868.38 ล้านดอลลาร์ (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2555)

วันจัดตั ง 3 มกราคม 2548

ประเทศที จดทะเบียน ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)

นโยบายการลงทุน มีนโยบายที จะสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นของบริษัท หรือกอง
ทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า) ที จดทะเบียน หรือมีการซื อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจากการเป็นเจ้าของ
บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

กรอบการลงทุน

(Investment
Universe)

หุ้นของบริษัท หรือกองทุนทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(หรือเทียบเท่า)ที จด
ทะเบียน หรือมีการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ที มีการกํากับดูแล โดยมีรายได้หลักจาก
การเป็นเจ้าของ บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั วโลก

Class & currency Class A / USD

ดัชนีอ้างอิง FTSE EPRA/NAREIT Developed NR Index

ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ

1.20% ต่อปี

Performance Fees 10% ของมูลค่า NAV ที มากกว่าดัชนีอ้างอิงในระหว่าง performance period*

ISIN Code LU0209137388 

Bloomberg Ticker HHGPEA2

Investment Manager Henderson Global Investors Limited

Management
Company Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A.

ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์
(Custodian) BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch

* การเรียกเก็บ Performance Fees จะเกิดขึ นได้ก็ต่อเมื อ
 มูลค่า NAV ณ ปัจจุบันจะต้องสูงกว่า NAV ณ จุดเริ มต้นของ performance period 
 อัตราการเพิ มของมูลค่า NAV ในช่วงระยะเวลาการวัดผล จะต้องสูงกว่าอัตราการเพิ มของดัชนีอ้างอิงในช่วงเวลาเดียวกัน

คําจํากัดความของ Performance Period 
 โดยทั วไปคือระหว่างวันที  1 กรกฎาคม ถึงวันที  30 มิถุนายน ทั งนี อาจขยายระยะเวลาได้หากไม่ม ีPerformance Fee ในวัน
ที  30 มิถุนายน
 วันที เริ มต้นของ Performance Period ได้แก่ครั งสุดท้ายที  Performance Fee ถูกจัดเก็บ (หรือวันที ที มีการเริ มจัดเก็บ
Performance Fee เป็นครั งแรก) 
 ณ วันสิ นสุดของ Performance Period แต่ละครั ง Performance Fee ที ได้มีการตั งจ่ายเอาไว้จะถูกจ่ายออกเพื อเป็น
Performance Fee 

ข้อจํากัดที สําคัญในการลงทุน
กองทุน Global Property Equities Fund จะลงทุนในหลักทรัพย์ที ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
และตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในระดับที ต่ํากว่าอันดับความน่าเชื อถือที สามารถลงทุนได ้(noninvestment
grade) และตราสารแห่งหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) รวมกันได้ไม่เกิน 15% ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ

ทั งนี หากกองทุน Global Property Equities Fund มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นที ไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการ
จะแจ้งการแก้ไขหรือการเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันที บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบ
เหตุการณ์ดังกล่าว โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน :

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั วไป
ประเภทของตราสาร ได้แก่
1 ตราสารหนี 
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย เป็นไปตามประกาศ
ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่นเดียวกัน
กับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ :
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั วไป
ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้แก่
1 ตราสารหนี ต่างประเทศ
1.1 พันธบัตร
1.2 ตั วเงินคลัง
1.3 หุ้นกู ้(ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตั วแลกเงิน
1.5 ตั วสัญญาใช้เงิน
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี อื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี ตาม 1.1  1.7 ตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็นไปตามประกาศ

ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ เป็นไปตาม
ประกาศ ทั งนี จะไม่ลงทุนในหน่วย CIS ที จดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (listed fund) ซึ งมีคุณสมบัติของตราสารเช่น
เดียวกันกับตราสาร transferable securities

ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที เทียบเท่าเงินฝาก

ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)

ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ
ประเภท underlying derivatives ที กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย
3 อัตราแลกเปลี ยนเงิน
4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
5 underlying อื นตามที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม

ทั งนี ส่วนที  3  ส่วนที  6 เป็นไปตามประกาศ

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศกําหนด ทั งนี กองทุนมีการ
กําหนดอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมดังนี 
1. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อที ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้non investment grade /
unrated ซึ งนํามารวมคํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ลงทุนในต่างประเทศทั งหมด หมายถึง ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนและไม่เกินวงเงินที ได้รับอนุมัติให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ ง
คํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

7.4.2.1 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตาม
รายละเอียดวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ระบุไว้ในข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืนโดยกรอกใบคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ตั งแต่เวลาเปิด
ทําการ จนถึงเวลา 15.30 น.

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่ 10 ล้านบาทขึ นไป

7.4.2.2 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.3 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.4 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)
ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

7.4.2.5 การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่าน
บริการทางโทรศัพท์เคลื อนที หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื ออิเล็คทรอนิกส์อื นใด
ในทํานองเดียวกัน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั งนี 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

7.4.2.6. การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการที 
บริษัทจัดการกําหนด

7.4.2.7. เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ
หรือเป็นกรณีที บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน" 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี เพื อซื อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.2.8 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
การจัดสรรการรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีที สั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
และมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที มีในขณะนั นให้ผู้สั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั งขายคืนมา
นั น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที สั งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4
ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวน
หน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือ
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ทั งหมด
นั นด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนและทําให้เกิดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนทั งหมดนั น ทั งนี หากมี
การเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้น
เท่าที บริษัทจัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.2.9 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที เกี ยวข้องในต่างประเทศ
ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่า
รับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการซื อขาย

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอ
ขายครั งแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั งขายคืน
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในระหว่าง
เวลาเริ มเปิดทําการ – 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันที มิใช่วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที กองทุนได้รับผลกระ
ทบจากการชําระหรือรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

วันทําการซื อขาย หมายถึง วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ งเป็นวันที ตาม
ปฏิทินที เป็นวันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศที กองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ มเติม

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

เงื อนไขอื นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ดังนี 
(1) บริษัทจัดการอาจจะทําการแก้ไข เปลี ยนแปลง เพิ มหรือลด วันและเวลาในการรับคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนหากเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที ส่งผลกระทบต่อการส่งคําสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศ หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินค่าซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
หรืออาจมีผลให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที จะลงทุนเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีที เห็นว่า
อาจก่อเกิดผลเสียหายใดๆ แก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเห็นว่ากองทุนอยู่ในภาวะที ไม่สามารถคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ทั งนี บริษัทจัดการจะคํานึง
ถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก
(2) ในกรณีที วันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อหรือขายคืนหรือสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน (ซึ งอาจเป็นวันที บริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั งให้เป็นวันหยุดการซื อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะ
เลื อนการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทําการซื อขายถัดไป หรืออื นๆ ตามที บริษัทจัดการเห็น
สมควร

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน และ
บริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุใดเหตุหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข)  มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั งแต่ 1 สตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที ถูก
ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
1.  เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
2.  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอด
จนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
3.  แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
4.  ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

เครื องมือบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
           เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง ไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื อขายใด โดยมีมูลค่าตั งแต่
ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง(Liquidity Fee) ได้ใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของ
ทรัพย์สินหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที เก็บจริง โดยปรับเพิ มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที กําหนดใน
โครงการ และหรือปรับเพิ มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือปรับเพิ มระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตามระยะ
เวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น

อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Liquidity Fee บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing
Pricing)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฎิบัต ิ: Full swing Pricing / Partial swing Pricing

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด
โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction
costs) ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน ทั งนี โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข
ณ ขณะนั น ๆ

ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื อง
มือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา swing factor ที เก็บจริง ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ ม
ไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ
ที เกี ยวข้องการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนิน
การใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Swing Pricing บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการได้ใช้นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing เพื อปกป้องผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจากผลกระทบจากการปรับลด
สัดส่วนที ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับอันเป็นผลมาจากกิจกรรมการซื อขายโดยนักลงทุนรายอื นในกองทุนโดยเฉพาะ โดย
นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing จะช่วยให้กรรมการมีอํานาจในการปรับราคา swing price กับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วยลงทุน เพื อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซื อขาย และเพื อรักษามูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงของกองทุนโดยเฉพาะ
ทั งนี นโยบายการกําหนดราคาแบบ swing pricing นี ใช้กับกองทุนทั งหมดภายในหนังสือชี ชวน

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน (AntiDilution levies –
ADLs)
กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุน
(AntiDilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยจะ
อยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ
หรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณา
ใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถ
ทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่อง
ของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูล
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้
สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out) ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการกําหนด  ADLs Threshold  โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
(1)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
(2)        มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
ซึ งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี   ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความ
เสี ยงสภาพคล่องอื นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการใช้
เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องการการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ
ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วย
ลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัทกําหนดไ
รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที จะมีข้อ
กําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุน
และสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา ADLs ที เรียกเก็บ ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกินอัตราสูงสุดที ระบุไว้ในโครงการ
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที 
บริษัทจัดการกําหนด

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนใน
กองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
กรรมการอาจทําการปรับลดสัดส่วนตามที เห็นสมควร หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ถ้าหากเห็นว่าเป็นการกระทําไปเพื อประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

           การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัท
จัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 7 วันทําการ

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการจะพิจารณาใช ้Notice period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทําการ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมี
มูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) โดยมีหลัก
การในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ การ
ประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของตลาด หรือปัจจัยอื นใดที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวม
ลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั นๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี ได้

บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช ้Notice Period ก็ได้ในกรณีที กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension
of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลด Notice period ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ งจะปรับเพิ มไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี ชวนส่วน
ข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Notice period บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)
กองทุนรวมทั วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วลงทุนไม่เกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ มเติม
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซื อ ขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจาก
ภาวะปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนผิดปกต,ิ สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการ
ไถ่ถอนผิดปกต,ิ เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้ หรือปัจจัยอื นๆที กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ที กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้

ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold  ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน คํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate 

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate
จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ  gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ

คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั งรับซื อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งดังกล่าวได้

บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ
วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า

ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น
ได ้

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปรับเพิ มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า
Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการและหรือปรับเพิ มหรือลด gate period ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับ
เพิ มได้ไม่เกินกว่าที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่
สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้าง
อยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
การการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้Redemption Gate บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ มเติม
กองทุนปลายทางที กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื องมือนี ไว้เพื อใช้ในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง
โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี 
หากคําขอไถ่ถอนทั งหมด (รวมถึงสับเปลี ยน) ในวันซื อขายใดๆ เมื อรวมกับคําขอไถ่ถอนที ได้รับในวันซื อขายก่อนหน้าใน
สัปดาห์เดียวกัน เกินกว่า 10% ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของกองทุนใดๆ ณ ต้นสัปดาห์นั น กรรมการมีสิทธิที จะเลื อนการ
ขอไถ่ถอนทั งหมดหรือบางส่วนได้ เพื อไม่ให้เกินระดับ 10%

ทั งนี หลักเกณฑ์เกี ยวกับการใช้เครื องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษา
อังกฤษ ดังนั น ในกรณีที มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสําคัญ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

ในกรณีที กองทุนมีการเปลี ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

 การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(Suspension of Dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ว่าจําเป็นต้องระงับการ
ซื อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื นใดดังต่อไปนี ซึ งไม่เกินกว่ากรณีที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะ
ราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

(2) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วย
ลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

(3) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื อเลิกกองทุนรวม

อนึ ง การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่ราย
ย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื นนอกจากนี ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทน. 11/2564 เรื อง
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือประกาศอื นใดที จะมีแก้ไขหรือเพิ มเติมต่อไป

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการสั งซื อตามคําสั งซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั ง
ซื อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับ
ผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที เกิด
จากการขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามที 
จ่ายจริง อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจริงได้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุป ใหม่ทุกรอบปีบัญชี
เพื อแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชีที ผ่านมา

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี 
สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนีย
มอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วย
มูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่า
ธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์นี ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ
มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที ลงทุนในต่างประเทศ

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.214 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หัก
ด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื นๆ ที มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที คํานวณ
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ2.675ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมอื นๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการจึงอาจเปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ นอยู่กับ
ปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการสั งซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
จํานวนมาก เป็นต้น

รายละเอียดเพิ มเติม

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที 
เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.

(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
บัตรกองทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่ง
หนังสือบอกกล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน
ทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
(ฑ) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction
Fee) 
(ฒ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที เกี ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี ยวกับการดําเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที พัก ค่าเบี ยเลี ยง ค่าประกันการเดินทาง
เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ณ) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย หรือภาษีอื นใดที เกี ยวข้องทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ด) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นอันเนื องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel
รวมทั งระบบอื นใดเพื อประโยชน์ของกองทุน ตามที จ่ายจริง
(ต) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุด
เช็ค เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ถ) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซื อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี ยงอันเนื องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยน และ/หรืออัตราดอกเบี ย เป็นต้น ตามที จ่ายจริง
(ท) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในต่าง
ประเทศ (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(ธ) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535  ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนดในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4)
บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงาน
ประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนเป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 ในระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่มี
 ภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายครั งแรก : ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

อนึ ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดย
จะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 

ทั งนี บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี)” ไว้ในหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพื อ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (switching in) 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคาขาย

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ไม่เกินร้อยละ 1.07 หรือ 200บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
 กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (switching out) 
• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ : 
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื อคืน

• สับเปลี ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับ
เปลี ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อไปนี 
o ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า 200 บาท
หรือ
o 200 บาทต่อรายการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
บริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ ง ดังต่อ
ไปนี 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ขั นตํ่า200 บาท หรือ
 200 บาทต่อรายการ

ทั งนี บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

 ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื อซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคาร
พาณิชย์กําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ งเป็นกรณีที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที นาย
ทะเบียนกําหนด

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณายกเว้น ลดหย่อน หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย รับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วย
ลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื อขายหลักทรัพย ์(ถ้ามี) ให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั งนี ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอื นใดในทํานอง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทั งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

*บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนใน
แต่ละวันที คํานวณนั นเป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ น
เดือน

** ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น

*** ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

การดําเนินการในกรณีที มีการเพิ มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่า
ใช้จ่าย

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบล่วง
หน้า ≥ 3 วันทําการก่อนการ
เรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการต้องได้รับมติ
พิเศษ และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที 
ระบุไว้ในโครงการ

เปิดเผย ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วง
หน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บ
เพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที 
เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมติ เพื อ
แก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย ให้ผู้ลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มี
การเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอ
แก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่า
สํานักงานเห็นชอบการแก้ไข
โครงการในเรื องดังกล่าว

เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึ น
การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนจะคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินในต่างประเทศรวมกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที กองทุนลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น การใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื อคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นเงินบาท ในกรณีที มิได้มีการทําสัญญาประกันความเสี ยง บริษัทจัดการจะใช้
อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ณ วันทําการนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ และจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วย
ลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป โดยอัตราแลกเปลี ยนดังกล่าวเป็นอัตราแลกเปลี ยนที บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์
ตกลงร่วมกัน

ในกรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ก่อนทุกครั ง

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน
ภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัด
จากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัด
ไป ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขาย
หน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า
ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการได้ บริษัทจัดการจะ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการคํานวณราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทําการถัดไป
เว้นแต่กรณีที กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนําส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัท
จัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเนื องกัน
จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได้
บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนี ภายในวันทําการถัดจากวันที 
บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที จัดขึ นโดยสมาคม
(NAV Center) หรือช่องทางอื นที สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน
4 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ทั งนี การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศในช่องทางอื นแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น
ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

4.ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เมื อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้
ได้รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วย
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที 
มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5
% ของ
มูลค่า/ราคา
หน่วยที ถูก
ต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความ
ไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าว
ต้องมีสาระสําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที ไม่ถูก
ต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที ถูก
ต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อมิให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง ใน
กรณีที ความไม่ถูกต้องไม่ได้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มี
ผลต่อเนื องถึงการคํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยครั งต่อไป ให้แก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

2. ≥ 1 สตางค์
และ≥ 0.5%
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้อนหลังตั งแต่วันที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที 
มูลค่า/ราคาหน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะวัน
ที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้าเงื อนไข
ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง

(ก) รายงานต้องมีสาระสําคัญ
ตามที กําหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังของกองทุนเปิด
ให้ระบุการดําเนินการของบริษัท
จัดการ เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูล
ในรายงานดังกล่าวภายในวัน
ทําการถัดจากวันที ส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับ
ทราบชื อกองทุนที มีการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วย และวัน เดือน
ปี ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติมเฉพาะ
กองทุนเปิด โดยดําเนินการ
เฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวัน
ที เข้าเงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชย
ราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย
โดยให้อยู่ในส่วนของการดําเนิน
การของบริษัทจัดการเมื อพบว่า
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที กําหนด
ไว้ในส่วนที  2 ให้แล้วเสร็จ

ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลัง
และรายงานการ
ชดเชยราคา

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ
เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วย
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยไม่
ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคา
ตาม 2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกัน
เพื อมิให้ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั ง
สําเนารายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที ราคา
หน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้ ให ้บลจ. ส่งสําเนาเอกสารที 
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการ
ที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้มาพร้อมสําเนา
รายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ
ไม่ใช้กับกองทุนปิดที มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ส่วนที  2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที  1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

1.ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วยของ
ผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับ
ซื อคืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน
1.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บริษัท
จัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ขายคืน

2. ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.1 กรณีขาย 2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ซื อเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ที ถูกต้อง หรือ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาให้ผู้ซื อ

2.2 กรณีรับ
ซื อคืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที ขาดอยู่

ไม่ใช้กับกรณีที ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

หมายเหตุ
1. ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วย
แล้ว ให ้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ซื อหน่วยตาม 2.1 บริษัทจัดการอาจจ่าย
เงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิดก็ได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที 31  เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

เป็นไปตามประกาศ

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการ
รายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแต่วันที รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใ
สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจากการเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน
รวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

เป็นไปตามประกาศ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 
ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  1 Empire Tower, 32nd Fl., South Sathorn Rd., 
Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand 
Tel : +6626866100 Fax : +6626700430  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 
(1) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก และดําเนินการเพิ มจํานวน
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด
(3) แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ รวมทั งจัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนํา
ทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน และนําทรัพย์สินและผลประโยชน์ดังกล่าวของกองทุนฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
(4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอยู่เท่าที จําเป็น ทั งนี เพื อรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
(5) ดําเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื นใดแทนกองทุนกับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ดัง
กล่าว
(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6 "การเสนอขายภาย
หลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย ลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนที ได้
รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับ
ซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง” 
(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน
(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 10 “ การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ” 
(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 15 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 
(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 15 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 
(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19 “การขอมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ ” 
(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุน
ทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการ
ตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดในส่วนข้อผู้กพัน ข้อ 22 “การเลิกกองทุนรวม”
(14) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(16) จัดทําและจัดส่งรายงานตามที กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด
(17) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการนั น
(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ นวันทําการนั น
(19) จัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ที มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึ งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ มเติม พร้อมทั งวันที หลักทรัพย์มีมูลค่าเกินอัตราที 
กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที หลักทรัพย์และ/หรือ
ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราที กําหนด
(20) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนแล้ว กรณีอื นนอกจากการจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน และการแก้ไขเพิ ม
เติมจํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น
(21) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชี และจัดส่งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชี รวมทั งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี 
ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุน
(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ2 “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
(27) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้ถึงซึ งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(28) ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั ง
ในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัทจัดการ
กองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในสัญญา
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกองทุน
เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกองทุน
และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย สั งซื อตามสิทธิ ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุน
ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบหลักฐานถูกต้อง
และครบถ้วนแล้ว
(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมในกรณี
ที วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(6) จ่ายเงินตามคําสั งของผู้ชําระบัญชีให้นายทะเบียนหลักทรัพย์เพื อคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(7) ทําหน้าที ในช่วงระยะเวลาการชําระบัญชีดังต่อไปนี 
(ก) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชําระบัญชีจะเสร็จสิ น
(ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในกรณีที ผู้ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
ทราบโดยไม่ชักช้า
ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ (ก) และ (ข) จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้ว
(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ดูแล ทวงถาม ติดตาม
ทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุน การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื น
ใดที กองทุนพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั น ๆ รวมทั งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที มีความจําเป็น
ที ต้องป้องกันการเสียสิทธิที มีอยู่หรือเกี ยวข้องกับหลักทรัพย์นั นๆ การเปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี ยนแปลงอื นใด
ที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทัน
ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดังกล่าวโดย
ละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด
(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่างทําการ
ปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ
(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน
(15) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(16) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(17) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน
(18) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(19) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นยอดรวมให้แก่บริษัทจัดการเพื อชําระให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(20) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน
(21) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนในหรือ
มีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
(22) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์
(23) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ซึ งพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเกิดขึ นจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงหรือการไม่กระทําตามหน้าที โดยเจตนาทุจริตของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวาร หรือบุคคลอื นใดที 
ทํางานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และ
เมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความถูกต้องและ
ครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั นจะ
เป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็นผู้
ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียง
พอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
1. เมื อบริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดย
บอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน
2. ในกรณีที บริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ตกลงไว้ ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใดอันมี
ผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศคําสั งระเบียบและ
ข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอก
กล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
5 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที 
บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการ
แก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที กําหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขอ
อนุญาตเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนด
เวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่แทนโดยพลัน ทั งนี เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั งการเป็นอย่างอื น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที 
ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอก
เลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า
15 วัน

อนึ ง ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื นใดที จําเป็น เพื อให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานทั งหมดเป็นไปโดย
เรียบร้อยโดยฉับพลัน เพื อสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื อง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้นใ
กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแต่ง
ตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

และ/หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือศูนย์รับฝาก
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) 

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 

หรือบุคคลอื นที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น ดังต่อไป
นี 
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการหรือ
กองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่งตั ง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) จัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(4) แจกจ่ายหรือรับเอกสารเกี ยวกับการขอใช้บริการกองทุนเปิดและการสั งซื อหรือการขายคืนหน่วยลงทุน
(5) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน
(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด
(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้
สนใจทั วไป รวมทั งทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น ตลอดระยะเวลาที ปฏิบัติหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามเงื อนไขการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน ตามที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ7. "การรับซื อคืนหน่วยลงทุน" 

อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติตาม
เงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตาม
เงื อนไขที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสียภาษีเพิ มเติมตามที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร
ด้วย

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอน
หน่วยลงทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไข วิธีจัดการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ประกาศกําหนด

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุน
เพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนเมื อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในข้อ 23 “การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน”

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิในการได้รับประโยชน์ต่าง ๆ ที กองทุนจัดไว้ให้สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน
ในอนาคต เมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการอาจจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเพิ มเติม โดย ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับประโยชน์นี อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั งนี บริษัท
จัดการถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี มิได้ช่วยให้ระดับความเสี ยงและผล
ตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเปลี ยนแปลงเพิ มขึ นหรือลดลง
อนึ ง เนื องจากบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เอง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการ
แก้ไข เปลี ยนแปลงหรือยกเลิกเงื อนไขเกี ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในอนาคตได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ก่อน

13.7.2 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย จ่ายโอน
หรือนําไปเป็นประกัน

13.7.3 สิทธิในการได้รับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่สามารถ
ชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน” 

13.7.4 สิทธิในการเปลี ยนแปลงข้อมูลในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบัญชีกองทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะแจ้งแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลที ได้แจ้งไว้เมื อเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื อเปิดบัญชีกองทุน
ต้องกรอกใบคําขอแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูล และยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนเพื อแก้ไขข้อมูลโดยผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องยื นเอกสารประกอบ (ถ้ามี) เพื อให้นายทะเบียนดําเนินการแก้ไขข้อมูลในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบัญชีกองทุนต่อไป
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล

13.7.5 สิทธิประโยชน์ด้านภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุน
1) สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวง กฎหมาย ประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรและที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี) ซึ งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีเกี ยวกับการลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ
1.1) กฎกระทรวง ฉบับที  228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที  9 กุมภาพันธ์
2544 

1.2) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  90) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  12 มีนาคม 2544 

1.3) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  91) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  15 มีนาคม 2544 

1.4) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  93) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  19 มิถุนายน 2544 

1.5) กฎหมายภาษีอากรอื นใดที เกี ยวข้องที มีการเปลี ยนแปลง เพิ มเติม แก้ไข และจะมีขึ นในอนาคต

2) หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน
การลงทุนในกองทุนเพื อการเลี ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ดําเนินการ
ตามเงื อนไขที กฎหมายภาษีอากรกําหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีหน้าที ต่อไปนี 

2.1) ศึกษาคู่มือภาษีอากร และหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจลงทุน

2.2) ตรวจสอบการลงทุนในกองทุนเพื อการเลี ยงชีพของตนเองให้เป็นไปตามเงื อนไขที กําหนดในกฎหมายภาษีอากร

2.3) แสดงข้อมูลการลงทุนต่อกรมสรรพากร และดําเนินการเสียภาษีในกรณีที มีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือมีการลงทุนไม่เป็น
ไปตามเงื อนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้
ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งจาก
บริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

1. เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่าซื อ
หน่วยลงทุนแล้ว และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว
ในกรณีที ผู้สั งซื อตั งแต่ 2 คนขึ นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั งซื อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อบุคคลเหล่านั นเป็นผู้ถือ
หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และถือเอาชื อแรกในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วย
ลงทุนและเป็นผู้ได้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี หากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนประสงค์เป็นอย่างอื น บริษัท
จัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หรือภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิด
บัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนเป็นรายการที ถูกต้อง

ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฎิบัติตามข้อกําหนดเงื อนไขต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื นใดหรือที 
ได้รับการแต่งตั งเพิ มเติม สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการ
ดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ

4.2. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะ
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการ
โดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วัน
ทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5. บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับ ตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือ
หน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือผู้
ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที บริษัท
จัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื อ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่า
เป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุน
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
ส่วนที  1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ
ไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนินการ
ของ บลจ.

กรณีกองทุนที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี 
หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูก
หนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี 
ได ้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ.
พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนโดยมีนัย
สําคัญต่อ NAV ของกองทุนนั นประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้
ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

1. การกําหนดให้เป็น
ผู้มีสิทธิได้รับเงินได้
สุทธิจากทรัพย์สินอื น
ที ได้จากการรับชําระ
หนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ใน
ทะเบียน ณ วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี 
หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่ บลจ. ดําเนิน
การตาม 1.2 ก่อนแล้ว

1.2 อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ไดก้็ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จ
จริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา
ที สมเหตุสมผล

2. การแจ้งต่อ
สํานักงาน

ข้อมูล: ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสํารอง (ถ้ามี) และ
วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวันที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้
ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่กรณี

ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

3. การจัดให้มีข้อมูล จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที สํานักงานใหญ่
สํานักงานสาขาของ บลจ. และสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ใน
การซื อขายหน่วยของกองทุน ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที บลจ.แจ้งสํานักงานเป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 30 วันด้วย



บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา
ที สมเหตุสมผล และการจําหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1.  บลจ.
จะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันเพื อกองทุนได้เมื อดําเนินการดังนี 

(1)  ระบุรายละเอียดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นไว้ในข้อผูกพัน
(2)  ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง โดยดําเนินการ

ดังนี 
(2.1)  ระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนจะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน

ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่าย
ทรัพย์สิน เป็นต้น

(2.2)  ระบุเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี 
(2.3)  จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

(2.3.1)  เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2.3.2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บลจ. จัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสาร

หนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นขาด
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที  2 การดําเนินการเมื อ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเพื อกองทุน

การดําเนินการ รายละเอียด

1. แจ้งข้อมูลต่อสํานักงานภายใน 15
วันทําการนับแต่วันที ได้รับทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 
ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที 
บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น พร้อมทั งราย
ละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่างน้อยเกี ยวกับทรัพย์สิน
ดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายในวันทําการถัด
จากวันที บลจ. ได้แจ้งสํานักงานตาม
1. เป็นระยะเวลา ≥ 30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้
ในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ. ระบุไว้
ในการประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยในครั งถัดจากวันที ได้รับทรัพย์สินนั นมาว่า
กองทุนได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุนสามารถขอดูรายละเอียดได้ที 
สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้ระบุไว้ในการประกาศดัง
กล่าวไม่น้อยกว่า 3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สินที กองทุนได้
รับมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สิน
อื น

เพื อใช้ในการคํานวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคม
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณ NAV ของกองทุนที มีการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 บลจ. ต้องไม่นําทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้องนําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 
ด้วยทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

5. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 ให ้บลจ. จําหน่ายทรัพย์สิน
ที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ (เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อผูกพันและตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดังนี 

5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นสามารถลงทุนได้ บลจ.อาจมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นไม่สามารถลงทุนได้ บลจ. ต้อง
จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที ได้จาก
การบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วยภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1. ของส่วนที  1 แล้วแต่กรณี
ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการ
รับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย บลจ.
อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวไปรวมจ่ายใน
โอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจนครบ
ถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี นั น
ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวมคํานวณเป็น NAV ของกอง
ทุนก็ได้ ทั งนี บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้ระบุรายละเอียดไว้ในข้อ
ผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น
0 หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี ตามตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องดัง
กล่าวเป็นเงิน ให ้บลจ. ปฏิบัติตาม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตามและ
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของ
กฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้
รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติโดย
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทใน
วันทําการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวม
(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าสามสิบห้ารายในวันทําการใด

(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ความใน (3) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสม
เหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ
ที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

(4) กรณีที ปรากฏข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ความในวรรคหนึ ง (3) และ (4) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมตลาดเงิน
(2) กองทุนรวมดัชนี
(3) กองทุนรวมอีทีเอฟ
(4) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(5) กองทุนรวมฟีดเดอร์

22.1.2. เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3. เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้เเล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัดหรือ
แย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ใน
การจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

22.1.5 เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวมตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

22.1.6 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที เลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเกิด
เหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับวงเงินที ได้รับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุน เพื อนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(6) กรณีที กองทุน Global Property Equities Fund มีประเภทและชนิดของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์
พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ ไม่อาจลงทุนได้ โดยประเภทและชนิดของทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
22.2.1 เมื อปรากฏเหตุให้เลิกกองทุน ตามข้อ 22.1. บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุน ดังต่อไปนี เว้นแต่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

2.แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อย ดังนี 

(ก) บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทที มีความเสี ยงต่ําสุด โดยไม่
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการ
เลี ยงชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้าย
การลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไป
ตามเงื อนไขโดยครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยัง
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
(2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด

2.2แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1)แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที มีหลักฐานว่า
สามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2)แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3)แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิด
เหตุให้เลิกกองทุน

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิด
เหตุให้เลิกกองทุน

4. รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที 
เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

5. ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังRMFอื นตามแนวทางที กําหนดในข้อผูกพัน โดยไม่ชักช้า

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า ใ
บริษัทจัดการดําเนินการ ดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าว ≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภท
กระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้
เงินคืนเมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุน

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื อทําหน้าที 
รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่างอื น
ตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

ทั งนี ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนิน
การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็น
กรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

19/08/2565 ข้อผูกพัน  [0824/2555] หน้า 1 / 17



1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 
ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  1 Empire Tower, 32nd Fl., South Sathorn Rd., 
Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand 
Tel : +6626866100 Fax : +6626700430  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 
(1) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก และดําเนินการเพิ มจํานวน
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด
(3) แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ รวมทั งจัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนํา
ทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน และนําทรัพย์สินและผลประโยชน์ดังกล่าวของกองทุนฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
(4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอยู่เท่าที จําเป็น ทั งนี เพื อรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
(5) ดําเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื นใดแทนกองทุนกับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ดัง
กล่าว
(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6 "การเสนอขายภาย
หลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย ลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนที ได้
รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับ
ซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง” 
(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน
(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 10 “ การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ” 
(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 15 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 
(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 15 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 
(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19 “การขอมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ ” 
(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุน
ทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการ
ตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดในส่วนข้อผู้กพัน ข้อ 22 “การเลิกกองทุนรวม”
(14) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(16) จัดทําและจัดส่งรายงานตามที กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด
(17) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการนั น
(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ นวันทําการนั น
(19) จัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ที มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึ งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ มเติม พร้อมทั งวันที หลักทรัพย์มีมูลค่าเกินอัตราที 
กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที หลักทรัพย์และ/หรือ
ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราที กําหนด
(20) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนแล้ว กรณีอื นนอกจากการจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน และการแก้ไขเพิ ม
เติมจํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น
(21) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชี และจัดส่งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชี รวมทั งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี 
ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุน
(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ2 “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
(27) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้ถึงซึ งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(28) ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั ง
ในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัทจัดการ
กองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในสัญญา
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกองทุน
เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกองทุน
และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย สั งซื อตามสิทธิ ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุน
ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบหลักฐานถูกต้อง
และครบถ้วนแล้ว
(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมในกรณี
ที วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(6) จ่ายเงินตามคําสั งของผู้ชําระบัญชีให้นายทะเบียนหลักทรัพย์เพื อคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(7) ทําหน้าที ในช่วงระยะเวลาการชําระบัญชีดังต่อไปนี 
(ก) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชําระบัญชีจะเสร็จสิ น
(ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในกรณีที ผู้ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
ทราบโดยไม่ชักช้า
ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ (ก) และ (ข) จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้ว
(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ดูแล ทวงถาม ติดตาม
ทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุน การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื น
ใดที กองทุนพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั น ๆ รวมทั งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที มีความจําเป็น
ที ต้องป้องกันการเสียสิทธิที มีอยู่หรือเกี ยวข้องกับหลักทรัพย์นั นๆ การเปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี ยนแปลงอื นใด
ที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทัน
ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดังกล่าวโดย
ละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด
(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่างทําการ
ปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ
(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน
(15) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(16) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(17) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน
(18) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(19) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นยอดรวมให้แก่บริษัทจัดการเพื อชําระให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(20) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน
(21) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนในหรือ
มีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
(22) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์
(23) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ซึ งพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเกิดขึ นจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงหรือการไม่กระทําตามหน้าที โดยเจตนาทุจริตของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวาร หรือบุคคลอื นใดที 
ทํางานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และ
เมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความถูกต้องและ
ครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั นจะ
เป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็นผู้
ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียง
พอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
1. เมื อบริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดย
บอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน
2. ในกรณีที บริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ตกลงไว้ ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใดอันมี
ผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศคําสั งระเบียบและ
ข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอก
กล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
5 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที 
บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการ
แก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที กําหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขอ
อนุญาตเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนด
เวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่แทนโดยพลัน ทั งนี เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั งการเป็นอย่างอื น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที 
ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอก
เลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า
15 วัน

อนึ ง ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื นใดที จําเป็น เพื อให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานทั งหมดเป็นไปโดย
เรียบร้อยโดยฉับพลัน เพื อสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื อง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้นใ
กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแต่ง
ตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

และ/หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือศูนย์รับฝาก
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) 

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 

หรือบุคคลอื นที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น ดังต่อไป
นี 
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการหรือ
กองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่งตั ง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) จัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(4) แจกจ่ายหรือรับเอกสารเกี ยวกับการขอใช้บริการกองทุนเปิดและการสั งซื อหรือการขายคืนหน่วยลงทุน
(5) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน
(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด
(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้
สนใจทั วไป รวมทั งทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น ตลอดระยะเวลาที ปฏิบัติหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามเงื อนไขการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน ตามที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ7. "การรับซื อคืนหน่วยลงทุน" 

อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติตาม
เงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตาม
เงื อนไขที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสียภาษีเพิ มเติมตามที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร
ด้วย

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอน
หน่วยลงทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไข วิธีจัดการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ประกาศกําหนด

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุน
เพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนเมื อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในข้อ 23 “การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน”

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิในการได้รับประโยชน์ต่าง ๆ ที กองทุนจัดไว้ให้สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน
ในอนาคต เมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการอาจจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเพิ มเติม โดย ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับประโยชน์นี อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั งนี บริษัท
จัดการถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี มิได้ช่วยให้ระดับความเสี ยงและผล
ตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเปลี ยนแปลงเพิ มขึ นหรือลดลง
อนึ ง เนื องจากบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เอง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการ
แก้ไข เปลี ยนแปลงหรือยกเลิกเงื อนไขเกี ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในอนาคตได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ก่อน

13.7.2 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย จ่ายโอน
หรือนําไปเป็นประกัน

13.7.3 สิทธิในการได้รับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่สามารถ
ชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน” 

13.7.4 สิทธิในการเปลี ยนแปลงข้อมูลในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบัญชีกองทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะแจ้งแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลที ได้แจ้งไว้เมื อเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื อเปิดบัญชีกองทุน
ต้องกรอกใบคําขอแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูล และยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนเพื อแก้ไขข้อมูลโดยผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องยื นเอกสารประกอบ (ถ้ามี) เพื อให้นายทะเบียนดําเนินการแก้ไขข้อมูลในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบัญชีกองทุนต่อไป
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล

13.7.5 สิทธิประโยชน์ด้านภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุน
1) สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวง กฎหมาย ประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรและที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี) ซึ งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีเกี ยวกับการลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ
1.1) กฎกระทรวง ฉบับที  228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที  9 กุมภาพันธ์
2544 

1.2) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  90) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  12 มีนาคม 2544 

1.3) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  91) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  15 มีนาคม 2544 

1.4) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  93) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  19 มิถุนายน 2544 

1.5) กฎหมายภาษีอากรอื นใดที เกี ยวข้องที มีการเปลี ยนแปลง เพิ มเติม แก้ไข และจะมีขึ นในอนาคต

2) หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน
การลงทุนในกองทุนเพื อการเลี ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ดําเนินการ
ตามเงื อนไขที กฎหมายภาษีอากรกําหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีหน้าที ต่อไปนี 

2.1) ศึกษาคู่มือภาษีอากร และหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจลงทุน

2.2) ตรวจสอบการลงทุนในกองทุนเพื อการเลี ยงชีพของตนเองให้เป็นไปตามเงื อนไขที กําหนดในกฎหมายภาษีอากร

2.3) แสดงข้อมูลการลงทุนต่อกรมสรรพากร และดําเนินการเสียภาษีในกรณีที มีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือมีการลงทุนไม่เป็น
ไปตามเงื อนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้
ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งจาก
บริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

1. เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่าซื อ
หน่วยลงทุนแล้ว และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว
ในกรณีที ผู้สั งซื อตั งแต่ 2 คนขึ นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั งซื อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อบุคคลเหล่านั นเป็นผู้ถือ
หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และถือเอาชื อแรกในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วย
ลงทุนและเป็นผู้ได้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี หากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนประสงค์เป็นอย่างอื น บริษัท
จัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หรือภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิด
บัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนเป็นรายการที ถูกต้อง

ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฎิบัติตามข้อกําหนดเงื อนไขต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื นใดหรือที 
ได้รับการแต่งตั งเพิ มเติม สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการ
ดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ

4.2. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะ
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการ
โดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วัน
ทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5. บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับ ตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือ
หน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือผู้
ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที บริษัท
จัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื อ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่า
เป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุน
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
ส่วนที  1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ
ไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนินการ
ของ บลจ.

กรณีกองทุนที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี 
หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูก
หนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี 
ได ้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ.
พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนโดยมีนัย
สําคัญต่อ NAV ของกองทุนนั นประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้
ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

1. การกําหนดให้เป็น
ผู้มีสิทธิได้รับเงินได้
สุทธิจากทรัพย์สินอื น
ที ได้จากการรับชําระ
หนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ใน
ทะเบียน ณ วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี 
หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่ บลจ. ดําเนิน
การตาม 1.2 ก่อนแล้ว

1.2 อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ไดก้็ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จ
จริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา
ที สมเหตุสมผล

2. การแจ้งต่อ
สํานักงาน

ข้อมูล: ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสํารอง (ถ้ามี) และ
วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวันที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้
ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่กรณี

ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

3. การจัดให้มีข้อมูล จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที สํานักงานใหญ่
สํานักงานสาขาของ บลจ. และสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ใน
การซื อขายหน่วยของกองทุน ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที บลจ.แจ้งสํานักงานเป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 30 วันด้วย



บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา
ที สมเหตุสมผล และการจําหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1.  บลจ.
จะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันเพื อกองทุนได้เมื อดําเนินการดังนี 

(1)  ระบุรายละเอียดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นไว้ในข้อผูกพัน
(2)  ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง โดยดําเนินการ

ดังนี 
(2.1)  ระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนจะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน

ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่าย
ทรัพย์สิน เป็นต้น

(2.2)  ระบุเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี 
(2.3)  จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

(2.3.1)  เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2.3.2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บลจ. จัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสาร

หนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นขาด
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที  2 การดําเนินการเมื อ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเพื อกองทุน

การดําเนินการ รายละเอียด

1. แจ้งข้อมูลต่อสํานักงานภายใน 15
วันทําการนับแต่วันที ได้รับทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 
ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที 
บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น พร้อมทั งราย
ละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่างน้อยเกี ยวกับทรัพย์สิน
ดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายในวันทําการถัด
จากวันที บลจ. ได้แจ้งสํานักงานตาม
1. เป็นระยะเวลา ≥ 30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้
ในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ. ระบุไว้
ในการประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยในครั งถัดจากวันที ได้รับทรัพย์สินนั นมาว่า
กองทุนได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุนสามารถขอดูรายละเอียดได้ที 
สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้ระบุไว้ในการประกาศดัง
กล่าวไม่น้อยกว่า 3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สินที กองทุนได้
รับมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สิน
อื น

เพื อใช้ในการคํานวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคม
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณ NAV ของกองทุนที มีการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 บลจ. ต้องไม่นําทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้องนําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 
ด้วยทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

5. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 ให ้บลจ. จําหน่ายทรัพย์สิน
ที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ (เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อผูกพันและตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดังนี 

5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นสามารถลงทุนได้ บลจ.อาจมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นไม่สามารถลงทุนได้ บลจ. ต้อง
จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที ได้จาก
การบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วยภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1. ของส่วนที  1 แล้วแต่กรณี
ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการ
รับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย บลจ.
อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวไปรวมจ่ายใน
โอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจนครบ
ถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี นั น
ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวมคํานวณเป็น NAV ของกอง
ทุนก็ได้ ทั งนี บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้ระบุรายละเอียดไว้ในข้อ
ผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น
0 หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี ตามตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องดัง
กล่าวเป็นเงิน ให ้บลจ. ปฏิบัติตาม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตามและ
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของ
กฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้
รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติโดย
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทใน
วันทําการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวม
(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าสามสิบห้ารายในวันทําการใด

(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ความใน (3) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสม
เหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ
ที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

(4) กรณีที ปรากฏข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ความในวรรคหนึ ง (3) และ (4) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมตลาดเงิน
(2) กองทุนรวมดัชนี
(3) กองทุนรวมอีทีเอฟ
(4) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(5) กองทุนรวมฟีดเดอร์

22.1.2. เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3. เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้เเล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัดหรือ
แย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ใน
การจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

22.1.5 เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวมตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

22.1.6 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที เลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเกิด
เหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับวงเงินที ได้รับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุน เพื อนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(6) กรณีที กองทุน Global Property Equities Fund มีประเภทและชนิดของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์
พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ ไม่อาจลงทุนได้ โดยประเภทและชนิดของทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
22.2.1 เมื อปรากฏเหตุให้เลิกกองทุน ตามข้อ 22.1. บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุน ดังต่อไปนี เว้นแต่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

2.แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อย ดังนี 

(ก) บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทที มีความเสี ยงต่ําสุด โดยไม่
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการ
เลี ยงชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้าย
การลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไป
ตามเงื อนไขโดยครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยัง
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
(2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด

2.2แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1)แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที มีหลักฐานว่า
สามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2)แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3)แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิด
เหตุให้เลิกกองทุน

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิด
เหตุให้เลิกกองทุน

4. รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที 
เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

5. ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังRMFอื นตามแนวทางที กําหนดในข้อผูกพัน โดยไม่ชักช้า

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า ใ
บริษัทจัดการดําเนินการ ดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าว ≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภท
กระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้
เงินคืนเมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุน

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื อทําหน้าที 
รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่างอื น
ตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

ทั งนี ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนิน
การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็น
กรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

1

2

1

2

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ
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1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 
ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  1 Empire Tower, 32nd Fl., South Sathorn Rd., 
Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand 
Tel : +6626866100 Fax : +6626700430  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 
(1) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก และดําเนินการเพิ มจํานวน
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด
(3) แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ รวมทั งจัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนํา
ทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน และนําทรัพย์สินและผลประโยชน์ดังกล่าวของกองทุนฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
(4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอยู่เท่าที จําเป็น ทั งนี เพื อรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
(5) ดําเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื นใดแทนกองทุนกับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ดัง
กล่าว
(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6 "การเสนอขายภาย
หลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย ลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนที ได้
รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับ
ซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง” 
(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน
(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 10 “ การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ” 
(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 15 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 
(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 15 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 
(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19 “การขอมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ ” 
(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุน
ทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการ
ตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดในส่วนข้อผู้กพัน ข้อ 22 “การเลิกกองทุนรวม”
(14) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(16) จัดทําและจัดส่งรายงานตามที กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด
(17) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการนั น
(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ นวันทําการนั น
(19) จัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ที มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึ งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ มเติม พร้อมทั งวันที หลักทรัพย์มีมูลค่าเกินอัตราที 
กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที หลักทรัพย์และ/หรือ
ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราที กําหนด
(20) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนแล้ว กรณีอื นนอกจากการจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน และการแก้ไขเพิ ม
เติมจํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น
(21) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชี และจัดส่งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชี รวมทั งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี 
ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุน
(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ2 “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
(27) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้ถึงซึ งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(28) ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั ง
ในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัทจัดการ
กองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในสัญญา
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกองทุน
เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกองทุน
และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย สั งซื อตามสิทธิ ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุน
ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบหลักฐานถูกต้อง
และครบถ้วนแล้ว
(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมในกรณี
ที วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(6) จ่ายเงินตามคําสั งของผู้ชําระบัญชีให้นายทะเบียนหลักทรัพย์เพื อคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(7) ทําหน้าที ในช่วงระยะเวลาการชําระบัญชีดังต่อไปนี 
(ก) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชําระบัญชีจะเสร็จสิ น
(ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในกรณีที ผู้ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
ทราบโดยไม่ชักช้า
ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ (ก) และ (ข) จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้ว
(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ดูแล ทวงถาม ติดตาม
ทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุน การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื น
ใดที กองทุนพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั น ๆ รวมทั งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที มีความจําเป็น
ที ต้องป้องกันการเสียสิทธิที มีอยู่หรือเกี ยวข้องกับหลักทรัพย์นั นๆ การเปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี ยนแปลงอื นใด
ที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทัน
ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดังกล่าวโดย
ละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด
(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่างทําการ
ปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ
(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน
(15) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(16) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(17) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน
(18) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(19) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นยอดรวมให้แก่บริษัทจัดการเพื อชําระให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(20) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน
(21) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนในหรือ
มีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
(22) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์
(23) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ซึ งพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเกิดขึ นจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงหรือการไม่กระทําตามหน้าที โดยเจตนาทุจริตของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวาร หรือบุคคลอื นใดที 
ทํางานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และ
เมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความถูกต้องและ
ครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั นจะ
เป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็นผู้
ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียง
พอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
1. เมื อบริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดย
บอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน
2. ในกรณีที บริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ตกลงไว้ ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใดอันมี
ผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศคําสั งระเบียบและ
ข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอก
กล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
5 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที 
บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการ
แก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที กําหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขอ
อนุญาตเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนด
เวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่แทนโดยพลัน ทั งนี เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั งการเป็นอย่างอื น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที 
ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอก
เลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า
15 วัน

อนึ ง ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื นใดที จําเป็น เพื อให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานทั งหมดเป็นไปโดย
เรียบร้อยโดยฉับพลัน เพื อสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื อง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้นใ
กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแต่ง
ตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

และ/หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือศูนย์รับฝาก
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) 

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 

หรือบุคคลอื นที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น ดังต่อไป
นี 
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการหรือ
กองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่งตั ง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) จัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(4) แจกจ่ายหรือรับเอกสารเกี ยวกับการขอใช้บริการกองทุนเปิดและการสั งซื อหรือการขายคืนหน่วยลงทุน
(5) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน
(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด
(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้
สนใจทั วไป รวมทั งทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น ตลอดระยะเวลาที ปฏิบัติหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามเงื อนไขการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน ตามที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ7. "การรับซื อคืนหน่วยลงทุน" 

อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติตาม
เงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตาม
เงื อนไขที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสียภาษีเพิ มเติมตามที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร
ด้วย

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอน
หน่วยลงทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไข วิธีจัดการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ประกาศกําหนด

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุน
เพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนเมื อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในข้อ 23 “การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน”

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิในการได้รับประโยชน์ต่าง ๆ ที กองทุนจัดไว้ให้สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน
ในอนาคต เมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการอาจจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเพิ มเติม โดย ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับประโยชน์นี อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั งนี บริษัท
จัดการถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี มิได้ช่วยให้ระดับความเสี ยงและผล
ตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเปลี ยนแปลงเพิ มขึ นหรือลดลง
อนึ ง เนื องจากบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เอง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการ
แก้ไข เปลี ยนแปลงหรือยกเลิกเงื อนไขเกี ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในอนาคตได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ก่อน

13.7.2 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย จ่ายโอน
หรือนําไปเป็นประกัน

13.7.3 สิทธิในการได้รับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่สามารถ
ชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน” 

13.7.4 สิทธิในการเปลี ยนแปลงข้อมูลในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบัญชีกองทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะแจ้งแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลที ได้แจ้งไว้เมื อเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื อเปิดบัญชีกองทุน
ต้องกรอกใบคําขอแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูล และยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนเพื อแก้ไขข้อมูลโดยผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องยื นเอกสารประกอบ (ถ้ามี) เพื อให้นายทะเบียนดําเนินการแก้ไขข้อมูลในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบัญชีกองทุนต่อไป
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล

13.7.5 สิทธิประโยชน์ด้านภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุน
1) สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวง กฎหมาย ประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรและที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี) ซึ งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีเกี ยวกับการลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ
1.1) กฎกระทรวง ฉบับที  228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที  9 กุมภาพันธ์
2544 

1.2) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  90) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  12 มีนาคม 2544 

1.3) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  91) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  15 มีนาคม 2544 

1.4) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  93) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  19 มิถุนายน 2544 

1.5) กฎหมายภาษีอากรอื นใดที เกี ยวข้องที มีการเปลี ยนแปลง เพิ มเติม แก้ไข และจะมีขึ นในอนาคต

2) หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน
การลงทุนในกองทุนเพื อการเลี ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ดําเนินการ
ตามเงื อนไขที กฎหมายภาษีอากรกําหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีหน้าที ต่อไปนี 

2.1) ศึกษาคู่มือภาษีอากร และหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจลงทุน

2.2) ตรวจสอบการลงทุนในกองทุนเพื อการเลี ยงชีพของตนเองให้เป็นไปตามเงื อนไขที กําหนดในกฎหมายภาษีอากร

2.3) แสดงข้อมูลการลงทุนต่อกรมสรรพากร และดําเนินการเสียภาษีในกรณีที มีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือมีการลงทุนไม่เป็น
ไปตามเงื อนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้
ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งจาก
บริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

1. เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่าซื อ
หน่วยลงทุนแล้ว และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว
ในกรณีที ผู้สั งซื อตั งแต่ 2 คนขึ นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั งซื อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อบุคคลเหล่านั นเป็นผู้ถือ
หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และถือเอาชื อแรกในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วย
ลงทุนและเป็นผู้ได้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี หากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนประสงค์เป็นอย่างอื น บริษัท
จัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หรือภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิด
บัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนเป็นรายการที ถูกต้อง

ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฎิบัติตามข้อกําหนดเงื อนไขต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื นใดหรือที 
ได้รับการแต่งตั งเพิ มเติม สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการ
ดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ

4.2. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะ
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการ
โดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วัน
ทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5. บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับ ตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือ
หน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือผู้
ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที บริษัท
จัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื อ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่า
เป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุน
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
ส่วนที  1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ
ไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนินการ
ของ บลจ.

กรณีกองทุนที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี 
หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูก
หนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี 
ได ้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ.
พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนโดยมีนัย
สําคัญต่อ NAV ของกองทุนนั นประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้
ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

1. การกําหนดให้เป็น
ผู้มีสิทธิได้รับเงินได้
สุทธิจากทรัพย์สินอื น
ที ได้จากการรับชําระ
หนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ใน
ทะเบียน ณ วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี 
หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่ บลจ. ดําเนิน
การตาม 1.2 ก่อนแล้ว

1.2 อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ไดก้็ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จ
จริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา
ที สมเหตุสมผล

2. การแจ้งต่อ
สํานักงาน

ข้อมูล: ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสํารอง (ถ้ามี) และ
วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวันที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้
ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่กรณี

ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

3. การจัดให้มีข้อมูล จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที สํานักงานใหญ่
สํานักงานสาขาของ บลจ. และสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ใน
การซื อขายหน่วยของกองทุน ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที บลจ.แจ้งสํานักงานเป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 30 วันด้วย



บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา
ที สมเหตุสมผล และการจําหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1.  บลจ.
จะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันเพื อกองทุนได้เมื อดําเนินการดังนี 

(1)  ระบุรายละเอียดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นไว้ในข้อผูกพัน
(2)  ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง โดยดําเนินการ

ดังนี 
(2.1)  ระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนจะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน

ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่าย
ทรัพย์สิน เป็นต้น

(2.2)  ระบุเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี 
(2.3)  จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

(2.3.1)  เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2.3.2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บลจ. จัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสาร

หนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นขาด
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที  2 การดําเนินการเมื อ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเพื อกองทุน

การดําเนินการ รายละเอียด

1. แจ้งข้อมูลต่อสํานักงานภายใน 15
วันทําการนับแต่วันที ได้รับทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 
ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที 
บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น พร้อมทั งราย
ละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่างน้อยเกี ยวกับทรัพย์สิน
ดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายในวันทําการถัด
จากวันที บลจ. ได้แจ้งสํานักงานตาม
1. เป็นระยะเวลา ≥ 30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้
ในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ. ระบุไว้
ในการประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยในครั งถัดจากวันที ได้รับทรัพย์สินนั นมาว่า
กองทุนได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุนสามารถขอดูรายละเอียดได้ที 
สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้ระบุไว้ในการประกาศดัง
กล่าวไม่น้อยกว่า 3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สินที กองทุนได้
รับมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สิน
อื น

เพื อใช้ในการคํานวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคม
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณ NAV ของกองทุนที มีการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 บลจ. ต้องไม่นําทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้องนําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 
ด้วยทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

5. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 ให ้บลจ. จําหน่ายทรัพย์สิน
ที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ (เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อผูกพันและตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดังนี 

5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นสามารถลงทุนได้ บลจ.อาจมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นไม่สามารถลงทุนได้ บลจ. ต้อง
จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที ได้จาก
การบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วยภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1. ของส่วนที  1 แล้วแต่กรณี
ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการ
รับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย บลจ.
อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวไปรวมจ่ายใน
โอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจนครบ
ถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี นั น
ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวมคํานวณเป็น NAV ของกอง
ทุนก็ได้ ทั งนี บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้ระบุรายละเอียดไว้ในข้อ
ผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น
0 หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี ตามตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องดัง
กล่าวเป็นเงิน ให ้บลจ. ปฏิบัติตาม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตามและ
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของ
กฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้
รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติโดย
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทใน
วันทําการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวม
(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าสามสิบห้ารายในวันทําการใด

(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ความใน (3) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสม
เหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ
ที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

(4) กรณีที ปรากฏข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ความในวรรคหนึ ง (3) และ (4) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมตลาดเงิน
(2) กองทุนรวมดัชนี
(3) กองทุนรวมอีทีเอฟ
(4) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(5) กองทุนรวมฟีดเดอร์

22.1.2. เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3. เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้เเล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัดหรือ
แย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ใน
การจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

22.1.5 เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวมตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

22.1.6 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที เลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเกิด
เหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับวงเงินที ได้รับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุน เพื อนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(6) กรณีที กองทุน Global Property Equities Fund มีประเภทและชนิดของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์
พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ ไม่อาจลงทุนได้ โดยประเภทและชนิดของทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
22.2.1 เมื อปรากฏเหตุให้เลิกกองทุน ตามข้อ 22.1. บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุน ดังต่อไปนี เว้นแต่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

2.แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อย ดังนี 

(ก) บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทที มีความเสี ยงต่ําสุด โดยไม่
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการ
เลี ยงชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้าย
การลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไป
ตามเงื อนไขโดยครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยัง
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
(2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด

2.2แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1)แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที มีหลักฐานว่า
สามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2)แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3)แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิด
เหตุให้เลิกกองทุน

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิด
เหตุให้เลิกกองทุน

4. รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที 
เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

5. ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังRMFอื นตามแนวทางที กําหนดในข้อผูกพัน โดยไม่ชักช้า

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า ใ
บริษัทจัดการดําเนินการ ดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าว ≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภท
กระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้
เงินคืนเมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุน

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื อทําหน้าที 
รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่างอื น
ตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

ทั งนี ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนิน
การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็น
กรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

1

2

1

2
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1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 
ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  1 Empire Tower, 32nd Fl., South Sathorn Rd., 
Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand 
Tel : +6626866100 Fax : +6626700430  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 
(1) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก และดําเนินการเพิ มจํานวน
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด
(3) แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ รวมทั งจัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนํา
ทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน และนําทรัพย์สินและผลประโยชน์ดังกล่าวของกองทุนฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
(4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอยู่เท่าที จําเป็น ทั งนี เพื อรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
(5) ดําเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื นใดแทนกองทุนกับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ดัง
กล่าว
(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6 "การเสนอขายภาย
หลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย ลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนที ได้
รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับ
ซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง” 
(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน
(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 10 “ การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ” 
(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 15 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 
(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 15 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 
(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19 “การขอมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ ” 
(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุน
ทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการ
ตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดในส่วนข้อผู้กพัน ข้อ 22 “การเลิกกองทุนรวม”
(14) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(16) จัดทําและจัดส่งรายงานตามที กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด
(17) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการนั น
(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ นวันทําการนั น
(19) จัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ที มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึ งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ มเติม พร้อมทั งวันที หลักทรัพย์มีมูลค่าเกินอัตราที 
กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที หลักทรัพย์และ/หรือ
ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราที กําหนด
(20) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนแล้ว กรณีอื นนอกจากการจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน และการแก้ไขเพิ ม
เติมจํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น
(21) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชี และจัดส่งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชี รวมทั งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี 
ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุน
(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ2 “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
(27) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้ถึงซึ งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(28) ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั ง
ในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัทจัดการ
กองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในสัญญา
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกองทุน
เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกองทุน
และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย สั งซื อตามสิทธิ ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุน
ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบหลักฐานถูกต้อง
และครบถ้วนแล้ว
(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมในกรณี
ที วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(6) จ่ายเงินตามคําสั งของผู้ชําระบัญชีให้นายทะเบียนหลักทรัพย์เพื อคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(7) ทําหน้าที ในช่วงระยะเวลาการชําระบัญชีดังต่อไปนี 
(ก) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชําระบัญชีจะเสร็จสิ น
(ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในกรณีที ผู้ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
ทราบโดยไม่ชักช้า
ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ (ก) และ (ข) จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้ว
(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ดูแล ทวงถาม ติดตาม
ทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุน การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื น
ใดที กองทุนพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั น ๆ รวมทั งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที มีความจําเป็น
ที ต้องป้องกันการเสียสิทธิที มีอยู่หรือเกี ยวข้องกับหลักทรัพย์นั นๆ การเปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี ยนแปลงอื นใด
ที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทัน
ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดังกล่าวโดย
ละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด
(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่างทําการ
ปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ
(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน
(15) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(16) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(17) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน
(18) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(19) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นยอดรวมให้แก่บริษัทจัดการเพื อชําระให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(20) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน
(21) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนในหรือ
มีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
(22) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์
(23) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ซึ งพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเกิดขึ นจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงหรือการไม่กระทําตามหน้าที โดยเจตนาทุจริตของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวาร หรือบุคคลอื นใดที 
ทํางานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และ
เมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความถูกต้องและ
ครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั นจะ
เป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็นผู้
ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียง
พอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
1. เมื อบริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดย
บอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน
2. ในกรณีที บริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ตกลงไว้ ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใดอันมี
ผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศคําสั งระเบียบและ
ข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอก
กล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
5 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที 
บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการ
แก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที กําหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขอ
อนุญาตเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนด
เวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่แทนโดยพลัน ทั งนี เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั งการเป็นอย่างอื น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที 
ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอก
เลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า
15 วัน

อนึ ง ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื นใดที จําเป็น เพื อให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานทั งหมดเป็นไปโดย
เรียบร้อยโดยฉับพลัน เพื อสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื อง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้นใ
กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแต่ง
ตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

และ/หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือศูนย์รับฝาก
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) 

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 

หรือบุคคลอื นที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น ดังต่อไป
นี 
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการหรือ
กองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่งตั ง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) จัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(4) แจกจ่ายหรือรับเอกสารเกี ยวกับการขอใช้บริการกองทุนเปิดและการสั งซื อหรือการขายคืนหน่วยลงทุน
(5) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน
(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด
(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้
สนใจทั วไป รวมทั งทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น ตลอดระยะเวลาที ปฏิบัติหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามเงื อนไขการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน ตามที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ7. "การรับซื อคืนหน่วยลงทุน" 

อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติตาม
เงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตาม
เงื อนไขที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสียภาษีเพิ มเติมตามที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร
ด้วย

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอน
หน่วยลงทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไข วิธีจัดการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ประกาศกําหนด

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุน
เพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนเมื อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในข้อ 23 “การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน”

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิในการได้รับประโยชน์ต่าง ๆ ที กองทุนจัดไว้ให้สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน
ในอนาคต เมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการอาจจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเพิ มเติม โดย ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับประโยชน์นี อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั งนี บริษัท
จัดการถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี มิได้ช่วยให้ระดับความเสี ยงและผล
ตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเปลี ยนแปลงเพิ มขึ นหรือลดลง
อนึ ง เนื องจากบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เอง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการ
แก้ไข เปลี ยนแปลงหรือยกเลิกเงื อนไขเกี ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในอนาคตได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ก่อน

13.7.2 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย จ่ายโอน
หรือนําไปเป็นประกัน

13.7.3 สิทธิในการได้รับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่สามารถ
ชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน” 

13.7.4 สิทธิในการเปลี ยนแปลงข้อมูลในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบัญชีกองทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะแจ้งแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลที ได้แจ้งไว้เมื อเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื อเปิดบัญชีกองทุน
ต้องกรอกใบคําขอแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูล และยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนเพื อแก้ไขข้อมูลโดยผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องยื นเอกสารประกอบ (ถ้ามี) เพื อให้นายทะเบียนดําเนินการแก้ไขข้อมูลในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบัญชีกองทุนต่อไป
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล

13.7.5 สิทธิประโยชน์ด้านภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุน
1) สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวง กฎหมาย ประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรและที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี) ซึ งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีเกี ยวกับการลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ
1.1) กฎกระทรวง ฉบับที  228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที  9 กุมภาพันธ์
2544 

1.2) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  90) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  12 มีนาคม 2544 

1.3) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  91) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  15 มีนาคม 2544 

1.4) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  93) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  19 มิถุนายน 2544 

1.5) กฎหมายภาษีอากรอื นใดที เกี ยวข้องที มีการเปลี ยนแปลง เพิ มเติม แก้ไข และจะมีขึ นในอนาคต

2) หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน
การลงทุนในกองทุนเพื อการเลี ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ดําเนินการ
ตามเงื อนไขที กฎหมายภาษีอากรกําหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีหน้าที ต่อไปนี 

2.1) ศึกษาคู่มือภาษีอากร และหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจลงทุน

2.2) ตรวจสอบการลงทุนในกองทุนเพื อการเลี ยงชีพของตนเองให้เป็นไปตามเงื อนไขที กําหนดในกฎหมายภาษีอากร

2.3) แสดงข้อมูลการลงทุนต่อกรมสรรพากร และดําเนินการเสียภาษีในกรณีที มีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือมีการลงทุนไม่เป็น
ไปตามเงื อนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้
ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งจาก
บริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

1. เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่าซื อ
หน่วยลงทุนแล้ว และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว
ในกรณีที ผู้สั งซื อตั งแต่ 2 คนขึ นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั งซื อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อบุคคลเหล่านั นเป็นผู้ถือ
หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และถือเอาชื อแรกในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วย
ลงทุนและเป็นผู้ได้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี หากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนประสงค์เป็นอย่างอื น บริษัท
จัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หรือภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิด
บัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนเป็นรายการที ถูกต้อง

ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฎิบัติตามข้อกําหนดเงื อนไขต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื นใดหรือที 
ได้รับการแต่งตั งเพิ มเติม สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการ
ดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ

4.2. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะ
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการ
โดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วัน
ทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5. บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับ ตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือ
หน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือผู้
ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที บริษัท
จัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื อ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่า
เป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุน
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
ส่วนที  1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ
ไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนินการ
ของ บลจ.

กรณีกองทุนที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี 
หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูก
หนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี 
ได ้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ.
พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนโดยมีนัย
สําคัญต่อ NAV ของกองทุนนั นประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้
ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

1. การกําหนดให้เป็น
ผู้มีสิทธิได้รับเงินได้
สุทธิจากทรัพย์สินอื น
ที ได้จากการรับชําระ
หนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ใน
ทะเบียน ณ วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี 
หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่ บลจ. ดําเนิน
การตาม 1.2 ก่อนแล้ว

1.2 อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ไดก้็ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จ
จริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา
ที สมเหตุสมผล

2. การแจ้งต่อ
สํานักงาน

ข้อมูล: ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสํารอง (ถ้ามี) และ
วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวันที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้
ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่กรณี

ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

3. การจัดให้มีข้อมูล จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที สํานักงานใหญ่
สํานักงานสาขาของ บลจ. และสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ใน
การซื อขายหน่วยของกองทุน ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที บลจ.แจ้งสํานักงานเป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 30 วันด้วย



บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา
ที สมเหตุสมผล และการจําหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1.  บลจ.
จะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันเพื อกองทุนได้เมื อดําเนินการดังนี 

(1)  ระบุรายละเอียดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นไว้ในข้อผูกพัน
(2)  ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง โดยดําเนินการ

ดังนี 
(2.1)  ระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนจะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน

ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่าย
ทรัพย์สิน เป็นต้น

(2.2)  ระบุเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี 
(2.3)  จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

(2.3.1)  เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2.3.2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บลจ. จัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสาร

หนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นขาด
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที  2 การดําเนินการเมื อ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเพื อกองทุน

การดําเนินการ รายละเอียด

1. แจ้งข้อมูลต่อสํานักงานภายใน 15
วันทําการนับแต่วันที ได้รับทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 
ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที 
บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น พร้อมทั งราย
ละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่างน้อยเกี ยวกับทรัพย์สิน
ดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายในวันทําการถัด
จากวันที บลจ. ได้แจ้งสํานักงานตาม
1. เป็นระยะเวลา ≥ 30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้
ในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ. ระบุไว้
ในการประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยในครั งถัดจากวันที ได้รับทรัพย์สินนั นมาว่า
กองทุนได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุนสามารถขอดูรายละเอียดได้ที 
สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้ระบุไว้ในการประกาศดัง
กล่าวไม่น้อยกว่า 3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สินที กองทุนได้
รับมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สิน
อื น

เพื อใช้ในการคํานวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคม
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณ NAV ของกองทุนที มีการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 บลจ. ต้องไม่นําทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้องนําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 
ด้วยทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

5. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 ให ้บลจ. จําหน่ายทรัพย์สิน
ที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ (เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อผูกพันและตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดังนี 

5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นสามารถลงทุนได้ บลจ.อาจมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นไม่สามารถลงทุนได้ บลจ. ต้อง
จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที ได้จาก
การบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วยภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1. ของส่วนที  1 แล้วแต่กรณี
ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการ
รับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย บลจ.
อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวไปรวมจ่ายใน
โอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจนครบ
ถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี นั น
ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวมคํานวณเป็น NAV ของกอง
ทุนก็ได้ ทั งนี บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้ระบุรายละเอียดไว้ในข้อ
ผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น
0 หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี ตามตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องดัง
กล่าวเป็นเงิน ให ้บลจ. ปฏิบัติตาม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตามและ
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของ
กฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้
รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติโดย
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทใน
วันทําการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวม
(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าสามสิบห้ารายในวันทําการใด

(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ความใน (3) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสม
เหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ
ที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

(4) กรณีที ปรากฏข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ความในวรรคหนึ ง (3) และ (4) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมตลาดเงิน
(2) กองทุนรวมดัชนี
(3) กองทุนรวมอีทีเอฟ
(4) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(5) กองทุนรวมฟีดเดอร์

22.1.2. เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3. เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้เเล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัดหรือ
แย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ใน
การจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

22.1.5 เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวมตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

22.1.6 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที เลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเกิด
เหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับวงเงินที ได้รับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุน เพื อนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(6) กรณีที กองทุน Global Property Equities Fund มีประเภทและชนิดของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์
พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ ไม่อาจลงทุนได้ โดยประเภทและชนิดของทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
22.2.1 เมื อปรากฏเหตุให้เลิกกองทุน ตามข้อ 22.1. บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุน ดังต่อไปนี เว้นแต่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

2.แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อย ดังนี 

(ก) บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทที มีความเสี ยงต่ําสุด โดยไม่
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการ
เลี ยงชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้าย
การลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไป
ตามเงื อนไขโดยครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยัง
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
(2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด

2.2แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1)แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที มีหลักฐานว่า
สามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2)แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3)แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิด
เหตุให้เลิกกองทุน

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิด
เหตุให้เลิกกองทุน

4. รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที 
เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

5. ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังRMFอื นตามแนวทางที กําหนดในข้อผูกพัน โดยไม่ชักช้า

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า ใ
บริษัทจัดการดําเนินการ ดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าว ≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภท
กระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้
เงินคืนเมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุน

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื อทําหน้าที 
รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่างอื น
ตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

ทั งนี ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนิน
การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็น
กรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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1

2

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ
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1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 
ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  1 Empire Tower, 32nd Fl., South Sathorn Rd., 
Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand 
Tel : +6626866100 Fax : +6626700430  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 
(1) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก และดําเนินการเพิ มจํานวน
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด
(3) แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ รวมทั งจัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนํา
ทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน และนําทรัพย์สินและผลประโยชน์ดังกล่าวของกองทุนฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
(4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอยู่เท่าที จําเป็น ทั งนี เพื อรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
(5) ดําเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื นใดแทนกองทุนกับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ดัง
กล่าว
(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6 "การเสนอขายภาย
หลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย ลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนที ได้
รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับ
ซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง” 
(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน
(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 10 “ การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ” 
(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 15 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 
(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 15 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 
(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19 “การขอมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ ” 
(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุน
ทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการ
ตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดในส่วนข้อผู้กพัน ข้อ 22 “การเลิกกองทุนรวม”
(14) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(16) จัดทําและจัดส่งรายงานตามที กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด
(17) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการนั น
(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ นวันทําการนั น
(19) จัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ที มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึ งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ มเติม พร้อมทั งวันที หลักทรัพย์มีมูลค่าเกินอัตราที 
กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที หลักทรัพย์และ/หรือ
ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราที กําหนด
(20) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนแล้ว กรณีอื นนอกจากการจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน และการแก้ไขเพิ ม
เติมจํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น
(21) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชี และจัดส่งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชี รวมทั งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี 
ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุน
(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ2 “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
(27) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้ถึงซึ งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(28) ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั ง
ในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัทจัดการ
กองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในสัญญา
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกองทุน
เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกองทุน
และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย สั งซื อตามสิทธิ ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุน
ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบหลักฐานถูกต้อง
และครบถ้วนแล้ว
(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมในกรณี
ที วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(6) จ่ายเงินตามคําสั งของผู้ชําระบัญชีให้นายทะเบียนหลักทรัพย์เพื อคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(7) ทําหน้าที ในช่วงระยะเวลาการชําระบัญชีดังต่อไปนี 
(ก) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชําระบัญชีจะเสร็จสิ น
(ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในกรณีที ผู้ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
ทราบโดยไม่ชักช้า
ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ (ก) และ (ข) จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้ว
(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ดูแล ทวงถาม ติดตาม
ทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุน การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื น
ใดที กองทุนพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั น ๆ รวมทั งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที มีความจําเป็น
ที ต้องป้องกันการเสียสิทธิที มีอยู่หรือเกี ยวข้องกับหลักทรัพย์นั นๆ การเปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี ยนแปลงอื นใด
ที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทัน
ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดังกล่าวโดย
ละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด
(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่างทําการ
ปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ
(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน
(15) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(16) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(17) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน
(18) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(19) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นยอดรวมให้แก่บริษัทจัดการเพื อชําระให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(20) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน
(21) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนในหรือ
มีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
(22) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์
(23) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ซึ งพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเกิดขึ นจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงหรือการไม่กระทําตามหน้าที โดยเจตนาทุจริตของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวาร หรือบุคคลอื นใดที 
ทํางานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และ
เมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความถูกต้องและ
ครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั นจะ
เป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็นผู้
ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียง
พอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
1. เมื อบริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดย
บอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน
2. ในกรณีที บริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ตกลงไว้ ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใดอันมี
ผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศคําสั งระเบียบและ
ข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอก
กล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
5 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที 
บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการ
แก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที กําหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขอ
อนุญาตเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนด
เวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่แทนโดยพลัน ทั งนี เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั งการเป็นอย่างอื น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที 
ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอก
เลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า
15 วัน

อนึ ง ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื นใดที จําเป็น เพื อให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานทั งหมดเป็นไปโดย
เรียบร้อยโดยฉับพลัน เพื อสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื อง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้นใ
กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแต่ง
ตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

และ/หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือศูนย์รับฝาก
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) 

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 

หรือบุคคลอื นที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น ดังต่อไป
นี 
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการหรือ
กองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่งตั ง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) จัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(4) แจกจ่ายหรือรับเอกสารเกี ยวกับการขอใช้บริการกองทุนเปิดและการสั งซื อหรือการขายคืนหน่วยลงทุน
(5) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน
(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด
(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้
สนใจทั วไป รวมทั งทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น ตลอดระยะเวลาที ปฏิบัติหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามเงื อนไขการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน ตามที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ7. "การรับซื อคืนหน่วยลงทุน" 

อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติตาม
เงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตาม
เงื อนไขที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสียภาษีเพิ มเติมตามที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร
ด้วย

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอน
หน่วยลงทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไข วิธีจัดการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ประกาศกําหนด

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุน
เพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนเมื อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในข้อ 23 “การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน”

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิในการได้รับประโยชน์ต่าง ๆ ที กองทุนจัดไว้ให้สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน
ในอนาคต เมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการอาจจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเพิ มเติม โดย ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับประโยชน์นี อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั งนี บริษัท
จัดการถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี มิได้ช่วยให้ระดับความเสี ยงและผล
ตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเปลี ยนแปลงเพิ มขึ นหรือลดลง
อนึ ง เนื องจากบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เอง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการ
แก้ไข เปลี ยนแปลงหรือยกเลิกเงื อนไขเกี ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในอนาคตได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ก่อน

13.7.2 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย จ่ายโอน
หรือนําไปเป็นประกัน

13.7.3 สิทธิในการได้รับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่สามารถ
ชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน” 

13.7.4 สิทธิในการเปลี ยนแปลงข้อมูลในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบัญชีกองทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะแจ้งแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลที ได้แจ้งไว้เมื อเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื อเปิดบัญชีกองทุน
ต้องกรอกใบคําขอแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูล และยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนเพื อแก้ไขข้อมูลโดยผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องยื นเอกสารประกอบ (ถ้ามี) เพื อให้นายทะเบียนดําเนินการแก้ไขข้อมูลในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบัญชีกองทุนต่อไป
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล

13.7.5 สิทธิประโยชน์ด้านภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุน
1) สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวง กฎหมาย ประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรและที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี) ซึ งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีเกี ยวกับการลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ
1.1) กฎกระทรวง ฉบับที  228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที  9 กุมภาพันธ์
2544 

1.2) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  90) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  12 มีนาคม 2544 

1.3) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  91) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  15 มีนาคม 2544 

1.4) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  93) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  19 มิถุนายน 2544 

1.5) กฎหมายภาษีอากรอื นใดที เกี ยวข้องที มีการเปลี ยนแปลง เพิ มเติม แก้ไข และจะมีขึ นในอนาคต

2) หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน
การลงทุนในกองทุนเพื อการเลี ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ดําเนินการ
ตามเงื อนไขที กฎหมายภาษีอากรกําหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีหน้าที ต่อไปนี 

2.1) ศึกษาคู่มือภาษีอากร และหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจลงทุน

2.2) ตรวจสอบการลงทุนในกองทุนเพื อการเลี ยงชีพของตนเองให้เป็นไปตามเงื อนไขที กําหนดในกฎหมายภาษีอากร

2.3) แสดงข้อมูลการลงทุนต่อกรมสรรพากร และดําเนินการเสียภาษีในกรณีที มีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือมีการลงทุนไม่เป็น
ไปตามเงื อนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้
ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งจาก
บริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

1. เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่าซื อ
หน่วยลงทุนแล้ว และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว
ในกรณีที ผู้สั งซื อตั งแต่ 2 คนขึ นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั งซื อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อบุคคลเหล่านั นเป็นผู้ถือ
หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และถือเอาชื อแรกในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วย
ลงทุนและเป็นผู้ได้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี หากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนประสงค์เป็นอย่างอื น บริษัท
จัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หรือภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิด
บัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนเป็นรายการที ถูกต้อง

ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฎิบัติตามข้อกําหนดเงื อนไขต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื นใดหรือที 
ได้รับการแต่งตั งเพิ มเติม สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการ
ดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ

4.2. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะ
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการ
โดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วัน
ทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5. บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับ ตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือ
หน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือผู้
ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที บริษัท
จัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื อ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่า
เป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุน
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
ส่วนที  1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ
ไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนินการ
ของ บลจ.

กรณีกองทุนที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี 
หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูก
หนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี 
ได ้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ.
พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนโดยมีนัย
สําคัญต่อ NAV ของกองทุนนั นประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้
ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

1. การกําหนดให้เป็น
ผู้มีสิทธิได้รับเงินได้
สุทธิจากทรัพย์สินอื น
ที ได้จากการรับชําระ
หนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ใน
ทะเบียน ณ วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี 
หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่ บลจ. ดําเนิน
การตาม 1.2 ก่อนแล้ว

1.2 อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ไดก้็ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จ
จริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา
ที สมเหตุสมผล

2. การแจ้งต่อ
สํานักงาน

ข้อมูล: ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสํารอง (ถ้ามี) และ
วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวันที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้
ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่กรณี

ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

3. การจัดให้มีข้อมูล จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที สํานักงานใหญ่
สํานักงานสาขาของ บลจ. และสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ใน
การซื อขายหน่วยของกองทุน ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที บลจ.แจ้งสํานักงานเป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 30 วันด้วย



บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา
ที สมเหตุสมผล และการจําหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1.  บลจ.
จะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันเพื อกองทุนได้เมื อดําเนินการดังนี 

(1)  ระบุรายละเอียดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นไว้ในข้อผูกพัน
(2)  ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง โดยดําเนินการ

ดังนี 
(2.1)  ระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนจะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน

ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่าย
ทรัพย์สิน เป็นต้น

(2.2)  ระบุเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี 
(2.3)  จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

(2.3.1)  เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2.3.2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บลจ. จัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสาร

หนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นขาด
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที  2 การดําเนินการเมื อ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเพื อกองทุน

การดําเนินการ รายละเอียด

1. แจ้งข้อมูลต่อสํานักงานภายใน 15
วันทําการนับแต่วันที ได้รับทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 
ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที 
บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น พร้อมทั งราย
ละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่างน้อยเกี ยวกับทรัพย์สิน
ดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายในวันทําการถัด
จากวันที บลจ. ได้แจ้งสํานักงานตาม
1. เป็นระยะเวลา ≥ 30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้
ในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ. ระบุไว้
ในการประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยในครั งถัดจากวันที ได้รับทรัพย์สินนั นมาว่า
กองทุนได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุนสามารถขอดูรายละเอียดได้ที 
สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้ระบุไว้ในการประกาศดัง
กล่าวไม่น้อยกว่า 3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สินที กองทุนได้
รับมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สิน
อื น

เพื อใช้ในการคํานวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคม
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณ NAV ของกองทุนที มีการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 บลจ. ต้องไม่นําทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้องนําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 
ด้วยทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

5. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 ให ้บลจ. จําหน่ายทรัพย์สิน
ที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ (เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อผูกพันและตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดังนี 

5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นสามารถลงทุนได้ บลจ.อาจมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นไม่สามารถลงทุนได้ บลจ. ต้อง
จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที ได้จาก
การบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วยภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1. ของส่วนที  1 แล้วแต่กรณี
ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการ
รับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย บลจ.
อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวไปรวมจ่ายใน
โอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจนครบ
ถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี นั น
ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวมคํานวณเป็น NAV ของกอง
ทุนก็ได้ ทั งนี บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้ระบุรายละเอียดไว้ในข้อ
ผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น
0 หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี ตามตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องดัง
กล่าวเป็นเงิน ให ้บลจ. ปฏิบัติตาม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตามและ
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของ
กฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้
รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติโดย
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทใน
วันทําการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวม
(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าสามสิบห้ารายในวันทําการใด

(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ความใน (3) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสม
เหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ
ที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

(4) กรณีที ปรากฏข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ความในวรรคหนึ ง (3) และ (4) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมตลาดเงิน
(2) กองทุนรวมดัชนี
(3) กองทุนรวมอีทีเอฟ
(4) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(5) กองทุนรวมฟีดเดอร์

22.1.2. เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3. เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้เเล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัดหรือ
แย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ใน
การจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

22.1.5 เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวมตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

22.1.6 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที เลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเกิด
เหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับวงเงินที ได้รับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุน เพื อนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(6) กรณีที กองทุน Global Property Equities Fund มีประเภทและชนิดของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์
พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ ไม่อาจลงทุนได้ โดยประเภทและชนิดของทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
22.2.1 เมื อปรากฏเหตุให้เลิกกองทุน ตามข้อ 22.1. บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุน ดังต่อไปนี เว้นแต่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

2.แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อย ดังนี 

(ก) บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทที มีความเสี ยงต่ําสุด โดยไม่
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการ
เลี ยงชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้าย
การลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไป
ตามเงื อนไขโดยครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยัง
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
(2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด

2.2แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1)แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที มีหลักฐานว่า
สามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2)แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3)แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิด
เหตุให้เลิกกองทุน

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิด
เหตุให้เลิกกองทุน

4. รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที 
เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

5. ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังRMFอื นตามแนวทางที กําหนดในข้อผูกพัน โดยไม่ชักช้า

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า ใ
บริษัทจัดการดําเนินการ ดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าว ≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภท
กระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้
เงินคืนเมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุน

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื อทําหน้าที 
รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่างอื น
ตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

ทั งนี ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนิน
การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็น
กรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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1

2

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ
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1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 
ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  1 Empire Tower, 32nd Fl., South Sathorn Rd., 
Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand 
Tel : +6626866100 Fax : +6626700430  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 
(1) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก และดําเนินการเพิ มจํานวน
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด
(3) แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ รวมทั งจัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนํา
ทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน และนําทรัพย์สินและผลประโยชน์ดังกล่าวของกองทุนฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
(4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอยู่เท่าที จําเป็น ทั งนี เพื อรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
(5) ดําเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื นใดแทนกองทุนกับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ดัง
กล่าว
(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6 "การเสนอขายภาย
หลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย ลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนที ได้
รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับ
ซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง” 
(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน
(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 10 “ การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ” 
(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 15 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 
(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 15 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 
(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19 “การขอมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ ” 
(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุน
ทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการ
ตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดในส่วนข้อผู้กพัน ข้อ 22 “การเลิกกองทุนรวม”
(14) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(16) จัดทําและจัดส่งรายงานตามที กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด
(17) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการนั น
(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ นวันทําการนั น
(19) จัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ที มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึ งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ มเติม พร้อมทั งวันที หลักทรัพย์มีมูลค่าเกินอัตราที 
กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที หลักทรัพย์และ/หรือ
ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราที กําหนด
(20) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนแล้ว กรณีอื นนอกจากการจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน และการแก้ไขเพิ ม
เติมจํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น
(21) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชี และจัดส่งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชี รวมทั งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี 
ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุน
(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ2 “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
(27) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้ถึงซึ งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(28) ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั ง
ในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัทจัดการ
กองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในสัญญา
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกองทุน
เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกองทุน
และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย สั งซื อตามสิทธิ ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุน
ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบหลักฐานถูกต้อง
และครบถ้วนแล้ว
(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมในกรณี
ที วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(6) จ่ายเงินตามคําสั งของผู้ชําระบัญชีให้นายทะเบียนหลักทรัพย์เพื อคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(7) ทําหน้าที ในช่วงระยะเวลาการชําระบัญชีดังต่อไปนี 
(ก) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชําระบัญชีจะเสร็จสิ น
(ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในกรณีที ผู้ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
ทราบโดยไม่ชักช้า
ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ (ก) และ (ข) จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้ว
(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ดูแล ทวงถาม ติดตาม
ทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุน การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื น
ใดที กองทุนพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั น ๆ รวมทั งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที มีความจําเป็น
ที ต้องป้องกันการเสียสิทธิที มีอยู่หรือเกี ยวข้องกับหลักทรัพย์นั นๆ การเปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี ยนแปลงอื นใด
ที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทัน
ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดังกล่าวโดย
ละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด
(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่างทําการ
ปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ
(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน
(15) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(16) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(17) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน
(18) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(19) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นยอดรวมให้แก่บริษัทจัดการเพื อชําระให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(20) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน
(21) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนในหรือ
มีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
(22) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์
(23) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ซึ งพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเกิดขึ นจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงหรือการไม่กระทําตามหน้าที โดยเจตนาทุจริตของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวาร หรือบุคคลอื นใดที 
ทํางานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และ
เมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความถูกต้องและ
ครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั นจะ
เป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็นผู้
ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียง
พอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
1. เมื อบริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดย
บอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน
2. ในกรณีที บริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ตกลงไว้ ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใดอันมี
ผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศคําสั งระเบียบและ
ข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอก
กล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
5 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที 
บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการ
แก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที กําหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขอ
อนุญาตเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนด
เวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่แทนโดยพลัน ทั งนี เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั งการเป็นอย่างอื น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที 
ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอก
เลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า
15 วัน

อนึ ง ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื นใดที จําเป็น เพื อให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานทั งหมดเป็นไปโดย
เรียบร้อยโดยฉับพลัน เพื อสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื อง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้นใ
กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแต่ง
ตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

และ/หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือศูนย์รับฝาก
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) 

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 

หรือบุคคลอื นที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น ดังต่อไป
นี 
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการหรือ
กองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่งตั ง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) จัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(4) แจกจ่ายหรือรับเอกสารเกี ยวกับการขอใช้บริการกองทุนเปิดและการสั งซื อหรือการขายคืนหน่วยลงทุน
(5) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน
(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด
(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้
สนใจทั วไป รวมทั งทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น ตลอดระยะเวลาที ปฏิบัติหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามเงื อนไขการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน ตามที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ7. "การรับซื อคืนหน่วยลงทุน" 

อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติตาม
เงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตาม
เงื อนไขที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสียภาษีเพิ มเติมตามที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร
ด้วย

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอน
หน่วยลงทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไข วิธีจัดการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ประกาศกําหนด

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุน
เพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนเมื อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในข้อ 23 “การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน”

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิในการได้รับประโยชน์ต่าง ๆ ที กองทุนจัดไว้ให้สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน
ในอนาคต เมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการอาจจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเพิ มเติม โดย ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับประโยชน์นี อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั งนี บริษัท
จัดการถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี มิได้ช่วยให้ระดับความเสี ยงและผล
ตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเปลี ยนแปลงเพิ มขึ นหรือลดลง
อนึ ง เนื องจากบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เอง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการ
แก้ไข เปลี ยนแปลงหรือยกเลิกเงื อนไขเกี ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในอนาคตได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ก่อน

13.7.2 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย จ่ายโอน
หรือนําไปเป็นประกัน

13.7.3 สิทธิในการได้รับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่สามารถ
ชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน” 

13.7.4 สิทธิในการเปลี ยนแปลงข้อมูลในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบัญชีกองทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะแจ้งแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลที ได้แจ้งไว้เมื อเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื อเปิดบัญชีกองทุน
ต้องกรอกใบคําขอแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูล และยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนเพื อแก้ไขข้อมูลโดยผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องยื นเอกสารประกอบ (ถ้ามี) เพื อให้นายทะเบียนดําเนินการแก้ไขข้อมูลในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบัญชีกองทุนต่อไป
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล

13.7.5 สิทธิประโยชน์ด้านภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุน
1) สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวง กฎหมาย ประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรและที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี) ซึ งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีเกี ยวกับการลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ
1.1) กฎกระทรวง ฉบับที  228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที  9 กุมภาพันธ์
2544 

1.2) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  90) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  12 มีนาคม 2544 

1.3) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  91) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  15 มีนาคม 2544 

1.4) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  93) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  19 มิถุนายน 2544 

1.5) กฎหมายภาษีอากรอื นใดที เกี ยวข้องที มีการเปลี ยนแปลง เพิ มเติม แก้ไข และจะมีขึ นในอนาคต

2) หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน
การลงทุนในกองทุนเพื อการเลี ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ดําเนินการ
ตามเงื อนไขที กฎหมายภาษีอากรกําหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีหน้าที ต่อไปนี 

2.1) ศึกษาคู่มือภาษีอากร และหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจลงทุน

2.2) ตรวจสอบการลงทุนในกองทุนเพื อการเลี ยงชีพของตนเองให้เป็นไปตามเงื อนไขที กําหนดในกฎหมายภาษีอากร

2.3) แสดงข้อมูลการลงทุนต่อกรมสรรพากร และดําเนินการเสียภาษีในกรณีที มีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือมีการลงทุนไม่เป็น
ไปตามเงื อนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้
ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งจาก
บริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

1. เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่าซื อ
หน่วยลงทุนแล้ว และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว
ในกรณีที ผู้สั งซื อตั งแต่ 2 คนขึ นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั งซื อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อบุคคลเหล่านั นเป็นผู้ถือ
หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และถือเอาชื อแรกในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วย
ลงทุนและเป็นผู้ได้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี หากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนประสงค์เป็นอย่างอื น บริษัท
จัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หรือภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิด
บัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนเป็นรายการที ถูกต้อง

ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฎิบัติตามข้อกําหนดเงื อนไขต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื นใดหรือที 
ได้รับการแต่งตั งเพิ มเติม สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการ
ดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ

4.2. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะ
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการ
โดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วัน
ทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5. บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับ ตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือ
หน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือผู้
ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที บริษัท
จัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื อ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่า
เป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุน
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
ส่วนที  1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ
ไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนินการ
ของ บลจ.

กรณีกองทุนที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี 
หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูก
หนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี 
ได ้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ.
พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนโดยมีนัย
สําคัญต่อ NAV ของกองทุนนั นประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้
ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

1. การกําหนดให้เป็น
ผู้มีสิทธิได้รับเงินได้
สุทธิจากทรัพย์สินอื น
ที ได้จากการรับชําระ
หนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ใน
ทะเบียน ณ วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี 
หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่ บลจ. ดําเนิน
การตาม 1.2 ก่อนแล้ว

1.2 อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ไดก้็ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จ
จริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา
ที สมเหตุสมผล

2. การแจ้งต่อ
สํานักงาน

ข้อมูล: ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสํารอง (ถ้ามี) และ
วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวันที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้
ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่กรณี

ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

3. การจัดให้มีข้อมูล จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที สํานักงานใหญ่
สํานักงานสาขาของ บลจ. และสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ใน
การซื อขายหน่วยของกองทุน ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที บลจ.แจ้งสํานักงานเป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 30 วันด้วย



บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา
ที สมเหตุสมผล และการจําหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1.  บลจ.
จะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันเพื อกองทุนได้เมื อดําเนินการดังนี 

(1)  ระบุรายละเอียดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นไว้ในข้อผูกพัน
(2)  ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง โดยดําเนินการ

ดังนี 
(2.1)  ระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนจะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน

ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่าย
ทรัพย์สิน เป็นต้น

(2.2)  ระบุเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี 
(2.3)  จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

(2.3.1)  เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2.3.2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บลจ. จัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสาร

หนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นขาด
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที  2 การดําเนินการเมื อ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเพื อกองทุน

การดําเนินการ รายละเอียด

1. แจ้งข้อมูลต่อสํานักงานภายใน 15
วันทําการนับแต่วันที ได้รับทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 
ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที 
บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น พร้อมทั งราย
ละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่างน้อยเกี ยวกับทรัพย์สิน
ดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายในวันทําการถัด
จากวันที บลจ. ได้แจ้งสํานักงานตาม
1. เป็นระยะเวลา ≥ 30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้
ในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ. ระบุไว้
ในการประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยในครั งถัดจากวันที ได้รับทรัพย์สินนั นมาว่า
กองทุนได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุนสามารถขอดูรายละเอียดได้ที 
สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้ระบุไว้ในการประกาศดัง
กล่าวไม่น้อยกว่า 3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สินที กองทุนได้
รับมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สิน
อื น

เพื อใช้ในการคํานวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคม
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณ NAV ของกองทุนที มีการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 บลจ. ต้องไม่นําทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้องนําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 
ด้วยทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

5. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 ให ้บลจ. จําหน่ายทรัพย์สิน
ที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ (เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อผูกพันและตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดังนี 

5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นสามารถลงทุนได้ บลจ.อาจมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นไม่สามารถลงทุนได้ บลจ. ต้อง
จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที ได้จาก
การบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วยภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1. ของส่วนที  1 แล้วแต่กรณี
ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการ
รับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย บลจ.
อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวไปรวมจ่ายใน
โอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจนครบ
ถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี นั น
ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวมคํานวณเป็น NAV ของกอง
ทุนก็ได้ ทั งนี บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้ระบุรายละเอียดไว้ในข้อ
ผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น
0 หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี ตามตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องดัง
กล่าวเป็นเงิน ให ้บลจ. ปฏิบัติตาม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตามและ
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของ
กฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้
รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติโดย
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทใน
วันทําการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวม
(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าสามสิบห้ารายในวันทําการใด

(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ความใน (3) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสม
เหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ
ที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

(4) กรณีที ปรากฏข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ความในวรรคหนึ ง (3) และ (4) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมตลาดเงิน
(2) กองทุนรวมดัชนี
(3) กองทุนรวมอีทีเอฟ
(4) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(5) กองทุนรวมฟีดเดอร์

22.1.2. เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3. เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้เเล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัดหรือ
แย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ใน
การจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

22.1.5 เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวมตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

22.1.6 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที เลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเกิด
เหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับวงเงินที ได้รับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุน เพื อนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(6) กรณีที กองทุน Global Property Equities Fund มีประเภทและชนิดของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์
พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ ไม่อาจลงทุนได้ โดยประเภทและชนิดของทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
22.2.1 เมื อปรากฏเหตุให้เลิกกองทุน ตามข้อ 22.1. บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุน ดังต่อไปนี เว้นแต่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

2.แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อย ดังนี 

(ก) บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทที มีความเสี ยงต่ําสุด โดยไม่
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการ
เลี ยงชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้าย
การลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไป
ตามเงื อนไขโดยครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยัง
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
(2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด

2.2แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1)แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที มีหลักฐานว่า
สามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2)แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3)แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิด
เหตุให้เลิกกองทุน

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิด
เหตุให้เลิกกองทุน

4. รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที 
เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

5. ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังRMFอื นตามแนวทางที กําหนดในข้อผูกพัน โดยไม่ชักช้า

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า ใ
บริษัทจัดการดําเนินการ ดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าว ≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภท
กระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้
เงินคืนเมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุน

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื อทําหน้าที 
รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่างอื น
ตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

ทั งนี ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนิน
การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็น
กรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ
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1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 
ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  1 Empire Tower, 32nd Fl., South Sathorn Rd., 
Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand 
Tel : +6626866100 Fax : +6626700430  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 
(1) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก และดําเนินการเพิ มจํานวน
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด
(3) แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ รวมทั งจัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนํา
ทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน และนําทรัพย์สินและผลประโยชน์ดังกล่าวของกองทุนฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
(4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอยู่เท่าที จําเป็น ทั งนี เพื อรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
(5) ดําเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื นใดแทนกองทุนกับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ดัง
กล่าว
(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6 "การเสนอขายภาย
หลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย ลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนที ได้
รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับ
ซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง” 
(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน
(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 10 “ การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ” 
(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 15 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 
(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 15 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 
(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19 “การขอมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ ” 
(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุน
ทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการ
ตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดในส่วนข้อผู้กพัน ข้อ 22 “การเลิกกองทุนรวม”
(14) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(16) จัดทําและจัดส่งรายงานตามที กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด
(17) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการนั น
(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ นวันทําการนั น
(19) จัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ที มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึ งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ มเติม พร้อมทั งวันที หลักทรัพย์มีมูลค่าเกินอัตราที 
กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที หลักทรัพย์และ/หรือ
ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราที กําหนด
(20) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนแล้ว กรณีอื นนอกจากการจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน และการแก้ไขเพิ ม
เติมจํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น
(21) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชี และจัดส่งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชี รวมทั งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี 
ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุน
(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ2 “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
(27) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้ถึงซึ งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(28) ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั ง
ในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัทจัดการ
กองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในสัญญา
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกองทุน
เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกองทุน
และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย สั งซื อตามสิทธิ ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุน
ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบหลักฐานถูกต้อง
และครบถ้วนแล้ว
(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมในกรณี
ที วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(6) จ่ายเงินตามคําสั งของผู้ชําระบัญชีให้นายทะเบียนหลักทรัพย์เพื อคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(7) ทําหน้าที ในช่วงระยะเวลาการชําระบัญชีดังต่อไปนี 
(ก) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชําระบัญชีจะเสร็จสิ น
(ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในกรณีที ผู้ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
ทราบโดยไม่ชักช้า
ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ (ก) และ (ข) จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้ว
(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ดูแล ทวงถาม ติดตาม
ทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุน การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื น
ใดที กองทุนพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั น ๆ รวมทั งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที มีความจําเป็น
ที ต้องป้องกันการเสียสิทธิที มีอยู่หรือเกี ยวข้องกับหลักทรัพย์นั นๆ การเปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี ยนแปลงอื นใด
ที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทัน
ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดังกล่าวโดย
ละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด
(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่างทําการ
ปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ
(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน
(15) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(16) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(17) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน
(18) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(19) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นยอดรวมให้แก่บริษัทจัดการเพื อชําระให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(20) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน
(21) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนในหรือ
มีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
(22) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์
(23) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ซึ งพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเกิดขึ นจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงหรือการไม่กระทําตามหน้าที โดยเจตนาทุจริตของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวาร หรือบุคคลอื นใดที 
ทํางานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และ
เมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความถูกต้องและ
ครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั นจะ
เป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็นผู้
ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียง
พอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
1. เมื อบริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดย
บอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน
2. ในกรณีที บริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ตกลงไว้ ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใดอันมี
ผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศคําสั งระเบียบและ
ข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอก
กล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
5 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที 
บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการ
แก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที กําหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขอ
อนุญาตเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนด
เวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่แทนโดยพลัน ทั งนี เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั งการเป็นอย่างอื น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที 
ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอก
เลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า
15 วัน

อนึ ง ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื นใดที จําเป็น เพื อให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานทั งหมดเป็นไปโดย
เรียบร้อยโดยฉับพลัน เพื อสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื อง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้นใ
กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแต่ง
ตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

และ/หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือศูนย์รับฝาก
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) 

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 

หรือบุคคลอื นที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น ดังต่อไป
นี 
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการหรือ
กองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่งตั ง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) จัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(4) แจกจ่ายหรือรับเอกสารเกี ยวกับการขอใช้บริการกองทุนเปิดและการสั งซื อหรือการขายคืนหน่วยลงทุน
(5) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน
(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด
(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้
สนใจทั วไป รวมทั งทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น ตลอดระยะเวลาที ปฏิบัติหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามเงื อนไขการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน ตามที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ7. "การรับซื อคืนหน่วยลงทุน" 

อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติตาม
เงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตาม
เงื อนไขที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสียภาษีเพิ มเติมตามที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร
ด้วย

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอน
หน่วยลงทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไข วิธีจัดการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ประกาศกําหนด

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุน
เพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนเมื อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในข้อ 23 “การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน”

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิในการได้รับประโยชน์ต่าง ๆ ที กองทุนจัดไว้ให้สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน
ในอนาคต เมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการอาจจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเพิ มเติม โดย ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับประโยชน์นี อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั งนี บริษัท
จัดการถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี มิได้ช่วยให้ระดับความเสี ยงและผล
ตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเปลี ยนแปลงเพิ มขึ นหรือลดลง
อนึ ง เนื องจากบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เอง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการ
แก้ไข เปลี ยนแปลงหรือยกเลิกเงื อนไขเกี ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในอนาคตได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ก่อน

13.7.2 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย จ่ายโอน
หรือนําไปเป็นประกัน

13.7.3 สิทธิในการได้รับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่สามารถ
ชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน” 

13.7.4 สิทธิในการเปลี ยนแปลงข้อมูลในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบัญชีกองทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะแจ้งแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลที ได้แจ้งไว้เมื อเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื อเปิดบัญชีกองทุน
ต้องกรอกใบคําขอแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูล และยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนเพื อแก้ไขข้อมูลโดยผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องยื นเอกสารประกอบ (ถ้ามี) เพื อให้นายทะเบียนดําเนินการแก้ไขข้อมูลในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบัญชีกองทุนต่อไป
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล

13.7.5 สิทธิประโยชน์ด้านภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุน
1) สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวง กฎหมาย ประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรและที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี) ซึ งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีเกี ยวกับการลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ
1.1) กฎกระทรวง ฉบับที  228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที  9 กุมภาพันธ์
2544 

1.2) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  90) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  12 มีนาคม 2544 

1.3) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  91) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  15 มีนาคม 2544 

1.4) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  93) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  19 มิถุนายน 2544 

1.5) กฎหมายภาษีอากรอื นใดที เกี ยวข้องที มีการเปลี ยนแปลง เพิ มเติม แก้ไข และจะมีขึ นในอนาคต

2) หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน
การลงทุนในกองทุนเพื อการเลี ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ดําเนินการ
ตามเงื อนไขที กฎหมายภาษีอากรกําหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีหน้าที ต่อไปนี 

2.1) ศึกษาคู่มือภาษีอากร และหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจลงทุน

2.2) ตรวจสอบการลงทุนในกองทุนเพื อการเลี ยงชีพของตนเองให้เป็นไปตามเงื อนไขที กําหนดในกฎหมายภาษีอากร

2.3) แสดงข้อมูลการลงทุนต่อกรมสรรพากร และดําเนินการเสียภาษีในกรณีที มีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือมีการลงทุนไม่เป็น
ไปตามเงื อนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้
ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งจาก
บริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

1. เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่าซื อ
หน่วยลงทุนแล้ว และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว
ในกรณีที ผู้สั งซื อตั งแต่ 2 คนขึ นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั งซื อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อบุคคลเหล่านั นเป็นผู้ถือ
หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และถือเอาชื อแรกในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วย
ลงทุนและเป็นผู้ได้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี หากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนประสงค์เป็นอย่างอื น บริษัท
จัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หรือภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิด
บัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนเป็นรายการที ถูกต้อง

ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฎิบัติตามข้อกําหนดเงื อนไขต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื นใดหรือที 
ได้รับการแต่งตั งเพิ มเติม สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการ
ดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ

4.2. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะ
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการ
โดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วัน
ทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5. บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับ ตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือ
หน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือผู้
ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที บริษัท
จัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื อ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่า
เป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุน
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
ส่วนที  1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ
ไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนินการ
ของ บลจ.

กรณีกองทุนที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี 
หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูก
หนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี 
ได ้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ.
พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนโดยมีนัย
สําคัญต่อ NAV ของกองทุนนั นประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้
ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

1. การกําหนดให้เป็น
ผู้มีสิทธิได้รับเงินได้
สุทธิจากทรัพย์สินอื น
ที ได้จากการรับชําระ
หนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ใน
ทะเบียน ณ วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี 
หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่ บลจ. ดําเนิน
การตาม 1.2 ก่อนแล้ว

1.2 อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ไดก้็ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จ
จริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา
ที สมเหตุสมผล

2. การแจ้งต่อ
สํานักงาน

ข้อมูล: ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสํารอง (ถ้ามี) และ
วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวันที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้
ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่กรณี

ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

3. การจัดให้มีข้อมูล จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที สํานักงานใหญ่
สํานักงานสาขาของ บลจ. และสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ใน
การซื อขายหน่วยของกองทุน ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที บลจ.แจ้งสํานักงานเป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 30 วันด้วย



บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา
ที สมเหตุสมผล และการจําหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1.  บลจ.
จะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันเพื อกองทุนได้เมื อดําเนินการดังนี 

(1)  ระบุรายละเอียดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นไว้ในข้อผูกพัน
(2)  ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง โดยดําเนินการ

ดังนี 
(2.1)  ระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนจะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน

ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่าย
ทรัพย์สิน เป็นต้น

(2.2)  ระบุเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี 
(2.3)  จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

(2.3.1)  เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2.3.2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บลจ. จัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสาร

หนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นขาด
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที  2 การดําเนินการเมื อ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเพื อกองทุน

การดําเนินการ รายละเอียด

1. แจ้งข้อมูลต่อสํานักงานภายใน 15
วันทําการนับแต่วันที ได้รับทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 
ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที 
บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น พร้อมทั งราย
ละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่างน้อยเกี ยวกับทรัพย์สิน
ดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายในวันทําการถัด
จากวันที บลจ. ได้แจ้งสํานักงานตาม
1. เป็นระยะเวลา ≥ 30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้
ในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ. ระบุไว้
ในการประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยในครั งถัดจากวันที ได้รับทรัพย์สินนั นมาว่า
กองทุนได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุนสามารถขอดูรายละเอียดได้ที 
สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้ระบุไว้ในการประกาศดัง
กล่าวไม่น้อยกว่า 3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สินที กองทุนได้
รับมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สิน
อื น

เพื อใช้ในการคํานวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคม
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณ NAV ของกองทุนที มีการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 บลจ. ต้องไม่นําทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้องนําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 
ด้วยทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

5. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 ให ้บลจ. จําหน่ายทรัพย์สิน
ที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ (เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อผูกพันและตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดังนี 

5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นสามารถลงทุนได้ บลจ.อาจมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นไม่สามารถลงทุนได้ บลจ. ต้อง
จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที ได้จาก
การบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วยภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1. ของส่วนที  1 แล้วแต่กรณี
ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการ
รับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย บลจ.
อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวไปรวมจ่ายใน
โอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจนครบ
ถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี นั น
ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวมคํานวณเป็น NAV ของกอง
ทุนก็ได้ ทั งนี บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้ระบุรายละเอียดไว้ในข้อ
ผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น
0 หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี ตามตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องดัง
กล่าวเป็นเงิน ให ้บลจ. ปฏิบัติตาม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตามและ
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของ
กฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้
รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติโดย
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทใน
วันทําการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวม
(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าสามสิบห้ารายในวันทําการใด

(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ความใน (3) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสม
เหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ
ที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

(4) กรณีที ปรากฏข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ความในวรรคหนึ ง (3) และ (4) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมตลาดเงิน
(2) กองทุนรวมดัชนี
(3) กองทุนรวมอีทีเอฟ
(4) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(5) กองทุนรวมฟีดเดอร์

22.1.2. เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3. เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้เเล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัดหรือ
แย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ใน
การจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

22.1.5 เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวมตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

22.1.6 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที เลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเกิด
เหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับวงเงินที ได้รับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุน เพื อนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(6) กรณีที กองทุน Global Property Equities Fund มีประเภทและชนิดของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์
พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ ไม่อาจลงทุนได้ โดยประเภทและชนิดของทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
22.2.1 เมื อปรากฏเหตุให้เลิกกองทุน ตามข้อ 22.1. บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุน ดังต่อไปนี เว้นแต่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

2.แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อย ดังนี 

(ก) บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทที มีความเสี ยงต่ําสุด โดยไม่
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการ
เลี ยงชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้าย
การลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไป
ตามเงื อนไขโดยครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยัง
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
(2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด

2.2แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1)แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที มีหลักฐานว่า
สามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2)แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3)แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิด
เหตุให้เลิกกองทุน

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิด
เหตุให้เลิกกองทุน

4. รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที 
เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

5. ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังRMFอื นตามแนวทางที กําหนดในข้อผูกพัน โดยไม่ชักช้า

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า ใ
บริษัทจัดการดําเนินการ ดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าว ≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภท
กระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้
เงินคืนเมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุน

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื อทําหน้าที 
รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่างอื น
ตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

ทั งนี ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนิน
การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็น
กรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

19/08/2565 ข้อผูกพัน  [0824/2555] หน้า 7 / 17



1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 
ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  1 Empire Tower, 32nd Fl., South Sathorn Rd., 
Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand 
Tel : +6626866100 Fax : +6626700430  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 
(1) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก และดําเนินการเพิ มจํานวน
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด
(3) แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ รวมทั งจัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนํา
ทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน และนําทรัพย์สินและผลประโยชน์ดังกล่าวของกองทุนฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
(4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอยู่เท่าที จําเป็น ทั งนี เพื อรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
(5) ดําเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื นใดแทนกองทุนกับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ดัง
กล่าว
(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6 "การเสนอขายภาย
หลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย ลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนที ได้
รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับ
ซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง” 
(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน
(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 10 “ การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ” 
(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 15 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 
(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 15 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 
(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19 “การขอมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ ” 
(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุน
ทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการ
ตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดในส่วนข้อผู้กพัน ข้อ 22 “การเลิกกองทุนรวม”
(14) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(16) จัดทําและจัดส่งรายงานตามที กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด
(17) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการนั น
(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ นวันทําการนั น
(19) จัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ที มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึ งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ มเติม พร้อมทั งวันที หลักทรัพย์มีมูลค่าเกินอัตราที 
กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที หลักทรัพย์และ/หรือ
ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราที กําหนด
(20) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนแล้ว กรณีอื นนอกจากการจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน และการแก้ไขเพิ ม
เติมจํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น
(21) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชี และจัดส่งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชี รวมทั งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี 
ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุน
(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ2 “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
(27) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้ถึงซึ งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(28) ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั ง
ในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัทจัดการ
กองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในสัญญา
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกองทุน
เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกองทุน
และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย สั งซื อตามสิทธิ ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุน
ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบหลักฐานถูกต้อง
และครบถ้วนแล้ว
(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมในกรณี
ที วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(6) จ่ายเงินตามคําสั งของผู้ชําระบัญชีให้นายทะเบียนหลักทรัพย์เพื อคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(7) ทําหน้าที ในช่วงระยะเวลาการชําระบัญชีดังต่อไปนี 
(ก) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชําระบัญชีจะเสร็จสิ น
(ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในกรณีที ผู้ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
ทราบโดยไม่ชักช้า
ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ (ก) และ (ข) จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้ว
(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ดูแล ทวงถาม ติดตาม
ทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุน การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื น
ใดที กองทุนพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั น ๆ รวมทั งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที มีความจําเป็น
ที ต้องป้องกันการเสียสิทธิที มีอยู่หรือเกี ยวข้องกับหลักทรัพย์นั นๆ การเปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี ยนแปลงอื นใด
ที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทัน
ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดังกล่าวโดย
ละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด
(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่างทําการ
ปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ
(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน
(15) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(16) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(17) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน
(18) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(19) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นยอดรวมให้แก่บริษัทจัดการเพื อชําระให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(20) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน
(21) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนในหรือ
มีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
(22) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์
(23) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ซึ งพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเกิดขึ นจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงหรือการไม่กระทําตามหน้าที โดยเจตนาทุจริตของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวาร หรือบุคคลอื นใดที 
ทํางานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และ
เมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความถูกต้องและ
ครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั นจะ
เป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็นผู้
ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียง
พอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
1. เมื อบริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดย
บอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน
2. ในกรณีที บริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ตกลงไว้ ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใดอันมี
ผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศคําสั งระเบียบและ
ข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอก
กล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
5 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที 
บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการ
แก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที กําหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขอ
อนุญาตเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนด
เวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่แทนโดยพลัน ทั งนี เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั งการเป็นอย่างอื น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที 
ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอก
เลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า
15 วัน

อนึ ง ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื นใดที จําเป็น เพื อให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานทั งหมดเป็นไปโดย
เรียบร้อยโดยฉับพลัน เพื อสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื อง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้นใ
กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแต่ง
ตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

และ/หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือศูนย์รับฝาก
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) 

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 

หรือบุคคลอื นที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น ดังต่อไป
นี 
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการหรือ
กองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่งตั ง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) จัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(4) แจกจ่ายหรือรับเอกสารเกี ยวกับการขอใช้บริการกองทุนเปิดและการสั งซื อหรือการขายคืนหน่วยลงทุน
(5) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน
(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด
(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้
สนใจทั วไป รวมทั งทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น ตลอดระยะเวลาที ปฏิบัติหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามเงื อนไขการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน ตามที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ7. "การรับซื อคืนหน่วยลงทุน" 

อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติตาม
เงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตาม
เงื อนไขที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสียภาษีเพิ มเติมตามที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร
ด้วย

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอน
หน่วยลงทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไข วิธีจัดการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ประกาศกําหนด

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุน
เพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนเมื อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในข้อ 23 “การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน”

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิในการได้รับประโยชน์ต่าง ๆ ที กองทุนจัดไว้ให้สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน
ในอนาคต เมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการอาจจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเพิ มเติม โดย ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับประโยชน์นี อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั งนี บริษัท
จัดการถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี มิได้ช่วยให้ระดับความเสี ยงและผล
ตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเปลี ยนแปลงเพิ มขึ นหรือลดลง
อนึ ง เนื องจากบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เอง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการ
แก้ไข เปลี ยนแปลงหรือยกเลิกเงื อนไขเกี ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในอนาคตได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ก่อน

13.7.2 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย จ่ายโอน
หรือนําไปเป็นประกัน

13.7.3 สิทธิในการได้รับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่สามารถ
ชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน” 

13.7.4 สิทธิในการเปลี ยนแปลงข้อมูลในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบัญชีกองทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะแจ้งแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลที ได้แจ้งไว้เมื อเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื อเปิดบัญชีกองทุน
ต้องกรอกใบคําขอแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูล และยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนเพื อแก้ไขข้อมูลโดยผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องยื นเอกสารประกอบ (ถ้ามี) เพื อให้นายทะเบียนดําเนินการแก้ไขข้อมูลในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบัญชีกองทุนต่อไป
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล

13.7.5 สิทธิประโยชน์ด้านภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุน
1) สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวง กฎหมาย ประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรและที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี) ซึ งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีเกี ยวกับการลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ
1.1) กฎกระทรวง ฉบับที  228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที  9 กุมภาพันธ์
2544 

1.2) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  90) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  12 มีนาคม 2544 

1.3) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  91) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  15 มีนาคม 2544 

1.4) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  93) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  19 มิถุนายน 2544 

1.5) กฎหมายภาษีอากรอื นใดที เกี ยวข้องที มีการเปลี ยนแปลง เพิ มเติม แก้ไข และจะมีขึ นในอนาคต

2) หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน
การลงทุนในกองทุนเพื อการเลี ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ดําเนินการ
ตามเงื อนไขที กฎหมายภาษีอากรกําหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีหน้าที ต่อไปนี 

2.1) ศึกษาคู่มือภาษีอากร และหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจลงทุน

2.2) ตรวจสอบการลงทุนในกองทุนเพื อการเลี ยงชีพของตนเองให้เป็นไปตามเงื อนไขที กําหนดในกฎหมายภาษีอากร

2.3) แสดงข้อมูลการลงทุนต่อกรมสรรพากร และดําเนินการเสียภาษีในกรณีที มีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือมีการลงทุนไม่เป็น
ไปตามเงื อนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้
ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งจาก
บริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

1. เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่าซื อ
หน่วยลงทุนแล้ว และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว
ในกรณีที ผู้สั งซื อตั งแต่ 2 คนขึ นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั งซื อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อบุคคลเหล่านั นเป็นผู้ถือ
หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และถือเอาชื อแรกในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วย
ลงทุนและเป็นผู้ได้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี หากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนประสงค์เป็นอย่างอื น บริษัท
จัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หรือภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิด
บัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนเป็นรายการที ถูกต้อง

ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฎิบัติตามข้อกําหนดเงื อนไขต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื นใดหรือที 
ได้รับการแต่งตั งเพิ มเติม สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการ
ดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ

4.2. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะ
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการ
โดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วัน
ทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5. บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับ ตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือ
หน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือผู้
ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที บริษัท
จัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื อ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่า
เป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุน
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
ส่วนที  1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ
ไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนินการ
ของ บลจ.

กรณีกองทุนที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี 
หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูก
หนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี 
ได ้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ.
พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนโดยมีนัย
สําคัญต่อ NAV ของกองทุนนั นประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้
ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

1. การกําหนดให้เป็น
ผู้มีสิทธิได้รับเงินได้
สุทธิจากทรัพย์สินอื น
ที ได้จากการรับชําระ
หนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ใน
ทะเบียน ณ วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี 
หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่ บลจ. ดําเนิน
การตาม 1.2 ก่อนแล้ว

1.2 อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ไดก้็ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จ
จริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา
ที สมเหตุสมผล

2. การแจ้งต่อ
สํานักงาน

ข้อมูล: ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสํารอง (ถ้ามี) และ
วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวันที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้
ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่กรณี

ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

3. การจัดให้มีข้อมูล จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที สํานักงานใหญ่
สํานักงานสาขาของ บลจ. และสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ใน
การซื อขายหน่วยของกองทุน ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที บลจ.แจ้งสํานักงานเป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 30 วันด้วย



บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา
ที สมเหตุสมผล และการจําหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1.  บลจ.
จะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันเพื อกองทุนได้เมื อดําเนินการดังนี 

(1)  ระบุรายละเอียดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นไว้ในข้อผูกพัน
(2)  ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง โดยดําเนินการ

ดังนี 
(2.1)  ระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนจะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน

ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่าย
ทรัพย์สิน เป็นต้น

(2.2)  ระบุเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี 
(2.3)  จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

(2.3.1)  เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2.3.2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บลจ. จัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสาร

หนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นขาด
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที  2 การดําเนินการเมื อ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเพื อกองทุน

การดําเนินการ รายละเอียด

1. แจ้งข้อมูลต่อสํานักงานภายใน 15
วันทําการนับแต่วันที ได้รับทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 
ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที 
บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น พร้อมทั งราย
ละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่างน้อยเกี ยวกับทรัพย์สิน
ดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายในวันทําการถัด
จากวันที บลจ. ได้แจ้งสํานักงานตาม
1. เป็นระยะเวลา ≥ 30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้
ในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ. ระบุไว้
ในการประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยในครั งถัดจากวันที ได้รับทรัพย์สินนั นมาว่า
กองทุนได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุนสามารถขอดูรายละเอียดได้ที 
สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้ระบุไว้ในการประกาศดัง
กล่าวไม่น้อยกว่า 3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สินที กองทุนได้
รับมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สิน
อื น

เพื อใช้ในการคํานวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคม
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณ NAV ของกองทุนที มีการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 บลจ. ต้องไม่นําทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้องนําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 
ด้วยทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

5. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 ให ้บลจ. จําหน่ายทรัพย์สิน
ที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ (เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อผูกพันและตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดังนี 

5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นสามารถลงทุนได้ บลจ.อาจมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นไม่สามารถลงทุนได้ บลจ. ต้อง
จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที ได้จาก
การบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วยภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1. ของส่วนที  1 แล้วแต่กรณี
ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการ
รับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย บลจ.
อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวไปรวมจ่ายใน
โอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจนครบ
ถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี นั น
ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวมคํานวณเป็น NAV ของกอง
ทุนก็ได้ ทั งนี บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้ระบุรายละเอียดไว้ในข้อ
ผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น
0 หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี ตามตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องดัง
กล่าวเป็นเงิน ให ้บลจ. ปฏิบัติตาม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตามและ
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของ
กฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้
รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติโดย
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทใน
วันทําการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวม
(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าสามสิบห้ารายในวันทําการใด

(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ความใน (3) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสม
เหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ
ที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

(4) กรณีที ปรากฏข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ความในวรรคหนึ ง (3) และ (4) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมตลาดเงิน
(2) กองทุนรวมดัชนี
(3) กองทุนรวมอีทีเอฟ
(4) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(5) กองทุนรวมฟีดเดอร์

22.1.2. เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3. เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้เเล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัดหรือ
แย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ใน
การจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

22.1.5 เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวมตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

22.1.6 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที เลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเกิด
เหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับวงเงินที ได้รับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุน เพื อนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(6) กรณีที กองทุน Global Property Equities Fund มีประเภทและชนิดของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์
พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ ไม่อาจลงทุนได้ โดยประเภทและชนิดของทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
22.2.1 เมื อปรากฏเหตุให้เลิกกองทุน ตามข้อ 22.1. บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุน ดังต่อไปนี เว้นแต่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

2.แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อย ดังนี 

(ก) บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทที มีความเสี ยงต่ําสุด โดยไม่
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการ
เลี ยงชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้าย
การลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไป
ตามเงื อนไขโดยครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยัง
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
(2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด

2.2แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1)แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที มีหลักฐานว่า
สามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2)แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3)แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิด
เหตุให้เลิกกองทุน

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิด
เหตุให้เลิกกองทุน

4. รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที 
เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

5. ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังRMFอื นตามแนวทางที กําหนดในข้อผูกพัน โดยไม่ชักช้า

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า ใ
บริษัทจัดการดําเนินการ ดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าว ≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภท
กระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้
เงินคืนเมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุน

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื อทําหน้าที 
รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่างอื น
ตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

ทั งนี ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนิน
การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็น
กรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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1

2

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ
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1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 
ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  1 Empire Tower, 32nd Fl., South Sathorn Rd., 
Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand 
Tel : +6626866100 Fax : +6626700430  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 
(1) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก และดําเนินการเพิ มจํานวน
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด
(3) แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ รวมทั งจัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนํา
ทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน และนําทรัพย์สินและผลประโยชน์ดังกล่าวของกองทุนฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
(4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอยู่เท่าที จําเป็น ทั งนี เพื อรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
(5) ดําเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื นใดแทนกองทุนกับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ดัง
กล่าว
(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6 "การเสนอขายภาย
หลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย ลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนที ได้
รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับ
ซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง” 
(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน
(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 10 “ การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ” 
(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 15 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 
(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 15 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 
(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19 “การขอมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ ” 
(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุน
ทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการ
ตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดในส่วนข้อผู้กพัน ข้อ 22 “การเลิกกองทุนรวม”
(14) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(16) จัดทําและจัดส่งรายงานตามที กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด
(17) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการนั น
(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ นวันทําการนั น
(19) จัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ที มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึ งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ มเติม พร้อมทั งวันที หลักทรัพย์มีมูลค่าเกินอัตราที 
กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที หลักทรัพย์และ/หรือ
ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราที กําหนด
(20) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนแล้ว กรณีอื นนอกจากการจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน และการแก้ไขเพิ ม
เติมจํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น
(21) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชี และจัดส่งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชี รวมทั งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี 
ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุน
(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ2 “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
(27) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้ถึงซึ งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(28) ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั ง
ในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัทจัดการ
กองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในสัญญา
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกองทุน
เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกองทุน
และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย สั งซื อตามสิทธิ ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุน
ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบหลักฐานถูกต้อง
และครบถ้วนแล้ว
(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมในกรณี
ที วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(6) จ่ายเงินตามคําสั งของผู้ชําระบัญชีให้นายทะเบียนหลักทรัพย์เพื อคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(7) ทําหน้าที ในช่วงระยะเวลาการชําระบัญชีดังต่อไปนี 
(ก) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชําระบัญชีจะเสร็จสิ น
(ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในกรณีที ผู้ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
ทราบโดยไม่ชักช้า
ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ (ก) และ (ข) จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้ว
(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ดูแล ทวงถาม ติดตาม
ทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุน การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื น
ใดที กองทุนพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั น ๆ รวมทั งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที มีความจําเป็น
ที ต้องป้องกันการเสียสิทธิที มีอยู่หรือเกี ยวข้องกับหลักทรัพย์นั นๆ การเปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี ยนแปลงอื นใด
ที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทัน
ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดังกล่าวโดย
ละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด
(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่างทําการ
ปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ
(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน
(15) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(16) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(17) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน
(18) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(19) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นยอดรวมให้แก่บริษัทจัดการเพื อชําระให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(20) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน
(21) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนในหรือ
มีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
(22) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์
(23) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ซึ งพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเกิดขึ นจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงหรือการไม่กระทําตามหน้าที โดยเจตนาทุจริตของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวาร หรือบุคคลอื นใดที 
ทํางานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และ
เมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความถูกต้องและ
ครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั นจะ
เป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็นผู้
ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียง
พอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
1. เมื อบริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดย
บอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน
2. ในกรณีที บริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ตกลงไว้ ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใดอันมี
ผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศคําสั งระเบียบและ
ข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอก
กล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
5 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที 
บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการ
แก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที กําหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขอ
อนุญาตเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนด
เวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่แทนโดยพลัน ทั งนี เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั งการเป็นอย่างอื น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที 
ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอก
เลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า
15 วัน

อนึ ง ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื นใดที จําเป็น เพื อให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานทั งหมดเป็นไปโดย
เรียบร้อยโดยฉับพลัน เพื อสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื อง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้นใ
กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแต่ง
ตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

และ/หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือศูนย์รับฝาก
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) 

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 

หรือบุคคลอื นที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น ดังต่อไป
นี 
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการหรือ
กองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่งตั ง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) จัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(4) แจกจ่ายหรือรับเอกสารเกี ยวกับการขอใช้บริการกองทุนเปิดและการสั งซื อหรือการขายคืนหน่วยลงทุน
(5) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน
(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด
(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้
สนใจทั วไป รวมทั งทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น ตลอดระยะเวลาที ปฏิบัติหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามเงื อนไขการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน ตามที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ7. "การรับซื อคืนหน่วยลงทุน" 

อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติตาม
เงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตาม
เงื อนไขที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสียภาษีเพิ มเติมตามที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร
ด้วย

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอน
หน่วยลงทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไข วิธีจัดการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ประกาศกําหนด

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุน
เพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนเมื อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในข้อ 23 “การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน”

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิในการได้รับประโยชน์ต่าง ๆ ที กองทุนจัดไว้ให้สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน
ในอนาคต เมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการอาจจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเพิ มเติม โดย ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับประโยชน์นี อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั งนี บริษัท
จัดการถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี มิได้ช่วยให้ระดับความเสี ยงและผล
ตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเปลี ยนแปลงเพิ มขึ นหรือลดลง
อนึ ง เนื องจากบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เอง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการ
แก้ไข เปลี ยนแปลงหรือยกเลิกเงื อนไขเกี ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในอนาคตได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ก่อน

13.7.2 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย จ่ายโอน
หรือนําไปเป็นประกัน

13.7.3 สิทธิในการได้รับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่สามารถ
ชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน” 

13.7.4 สิทธิในการเปลี ยนแปลงข้อมูลในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบัญชีกองทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะแจ้งแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลที ได้แจ้งไว้เมื อเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื อเปิดบัญชีกองทุน
ต้องกรอกใบคําขอแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูล และยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนเพื อแก้ไขข้อมูลโดยผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องยื นเอกสารประกอบ (ถ้ามี) เพื อให้นายทะเบียนดําเนินการแก้ไขข้อมูลในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบัญชีกองทุนต่อไป
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล

13.7.5 สิทธิประโยชน์ด้านภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุน
1) สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวง กฎหมาย ประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรและที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี) ซึ งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีเกี ยวกับการลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ
1.1) กฎกระทรวง ฉบับที  228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที  9 กุมภาพันธ์
2544 

1.2) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  90) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  12 มีนาคม 2544 

1.3) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  91) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  15 มีนาคม 2544 

1.4) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  93) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  19 มิถุนายน 2544 

1.5) กฎหมายภาษีอากรอื นใดที เกี ยวข้องที มีการเปลี ยนแปลง เพิ มเติม แก้ไข และจะมีขึ นในอนาคต

2) หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน
การลงทุนในกองทุนเพื อการเลี ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ดําเนินการ
ตามเงื อนไขที กฎหมายภาษีอากรกําหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีหน้าที ต่อไปนี 

2.1) ศึกษาคู่มือภาษีอากร และหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจลงทุน

2.2) ตรวจสอบการลงทุนในกองทุนเพื อการเลี ยงชีพของตนเองให้เป็นไปตามเงื อนไขที กําหนดในกฎหมายภาษีอากร

2.3) แสดงข้อมูลการลงทุนต่อกรมสรรพากร และดําเนินการเสียภาษีในกรณีที มีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือมีการลงทุนไม่เป็น
ไปตามเงื อนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้
ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งจาก
บริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

1. เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่าซื อ
หน่วยลงทุนแล้ว และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว
ในกรณีที ผู้สั งซื อตั งแต่ 2 คนขึ นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั งซื อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อบุคคลเหล่านั นเป็นผู้ถือ
หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และถือเอาชื อแรกในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วย
ลงทุนและเป็นผู้ได้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี หากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนประสงค์เป็นอย่างอื น บริษัท
จัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หรือภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิด
บัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนเป็นรายการที ถูกต้อง

ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฎิบัติตามข้อกําหนดเงื อนไขต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื นใดหรือที 
ได้รับการแต่งตั งเพิ มเติม สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการ
ดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ

4.2. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะ
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการ
โดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วัน
ทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5. บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับ ตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือ
หน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือผู้
ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที บริษัท
จัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื อ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่า
เป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุน
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
ส่วนที  1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ
ไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนินการ
ของ บลจ.

กรณีกองทุนที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี 
หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูก
หนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี 
ได ้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ.
พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนโดยมีนัย
สําคัญต่อ NAV ของกองทุนนั นประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้
ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

1. การกําหนดให้เป็น
ผู้มีสิทธิได้รับเงินได้
สุทธิจากทรัพย์สินอื น
ที ได้จากการรับชําระ
หนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ใน
ทะเบียน ณ วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี 
หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่ บลจ. ดําเนิน
การตาม 1.2 ก่อนแล้ว

1.2 อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ไดก้็ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จ
จริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา
ที สมเหตุสมผล

2. การแจ้งต่อ
สํานักงาน

ข้อมูล: ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสํารอง (ถ้ามี) และ
วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวันที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้
ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่กรณี

ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

3. การจัดให้มีข้อมูล จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที สํานักงานใหญ่
สํานักงานสาขาของ บลจ. และสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ใน
การซื อขายหน่วยของกองทุน ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที บลจ.แจ้งสํานักงานเป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 30 วันด้วย



บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา
ที สมเหตุสมผล และการจําหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1.  บลจ.
จะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันเพื อกองทุนได้เมื อดําเนินการดังนี 

(1)  ระบุรายละเอียดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นไว้ในข้อผูกพัน
(2)  ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง โดยดําเนินการ

ดังนี 
(2.1)  ระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนจะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน

ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่าย
ทรัพย์สิน เป็นต้น

(2.2)  ระบุเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี 
(2.3)  จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

(2.3.1)  เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2.3.2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บลจ. จัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสาร

หนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นขาด
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที  2 การดําเนินการเมื อ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเพื อกองทุน

การดําเนินการ รายละเอียด

1. แจ้งข้อมูลต่อสํานักงานภายใน 15
วันทําการนับแต่วันที ได้รับทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 
ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที 
บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น พร้อมทั งราย
ละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่างน้อยเกี ยวกับทรัพย์สิน
ดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายในวันทําการถัด
จากวันที บลจ. ได้แจ้งสํานักงานตาม
1. เป็นระยะเวลา ≥ 30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้
ในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ. ระบุไว้
ในการประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยในครั งถัดจากวันที ได้รับทรัพย์สินนั นมาว่า
กองทุนได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุนสามารถขอดูรายละเอียดได้ที 
สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้ระบุไว้ในการประกาศดัง
กล่าวไม่น้อยกว่า 3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สินที กองทุนได้
รับมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สิน
อื น

เพื อใช้ในการคํานวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคม
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณ NAV ของกองทุนที มีการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 บลจ. ต้องไม่นําทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้องนําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 
ด้วยทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

5. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 ให ้บลจ. จําหน่ายทรัพย์สิน
ที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ (เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อผูกพันและตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดังนี 

5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นสามารถลงทุนได้ บลจ.อาจมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นไม่สามารถลงทุนได้ บลจ. ต้อง
จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที ได้จาก
การบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วยภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1. ของส่วนที  1 แล้วแต่กรณี
ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการ
รับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย บลจ.
อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวไปรวมจ่ายใน
โอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจนครบ
ถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี นั น
ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวมคํานวณเป็น NAV ของกอง
ทุนก็ได้ ทั งนี บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้ระบุรายละเอียดไว้ในข้อ
ผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น
0 หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี ตามตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องดัง
กล่าวเป็นเงิน ให ้บลจ. ปฏิบัติตาม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตามและ
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของ
กฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้
รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติโดย
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทใน
วันทําการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวม
(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าสามสิบห้ารายในวันทําการใด

(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ความใน (3) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสม
เหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ
ที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

(4) กรณีที ปรากฏข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ความในวรรคหนึ ง (3) และ (4) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมตลาดเงิน
(2) กองทุนรวมดัชนี
(3) กองทุนรวมอีทีเอฟ
(4) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(5) กองทุนรวมฟีดเดอร์

22.1.2. เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3. เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้เเล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัดหรือ
แย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ใน
การจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

22.1.5 เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวมตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

22.1.6 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที เลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเกิด
เหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับวงเงินที ได้รับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุน เพื อนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(6) กรณีที กองทุน Global Property Equities Fund มีประเภทและชนิดของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์
พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ ไม่อาจลงทุนได้ โดยประเภทและชนิดของทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
22.2.1 เมื อปรากฏเหตุให้เลิกกองทุน ตามข้อ 22.1. บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุน ดังต่อไปนี เว้นแต่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

2.แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อย ดังนี 

(ก) บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทที มีความเสี ยงต่ําสุด โดยไม่
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการ
เลี ยงชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้าย
การลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไป
ตามเงื อนไขโดยครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยัง
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
(2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด

2.2แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1)แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที มีหลักฐานว่า
สามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2)แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3)แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิด
เหตุให้เลิกกองทุน

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิด
เหตุให้เลิกกองทุน

4. รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที 
เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

5. ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังRMFอื นตามแนวทางที กําหนดในข้อผูกพัน โดยไม่ชักช้า

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า ใ
บริษัทจัดการดําเนินการ ดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าว ≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภท
กระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้
เงินคืนเมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุน

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื อทําหน้าที 
รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่างอื น
ตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

ทั งนี ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนิน
การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็น
กรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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1

2

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ
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1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 
ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  1 Empire Tower, 32nd Fl., South Sathorn Rd., 
Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand 
Tel : +6626866100 Fax : +6626700430  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 
(1) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก และดําเนินการเพิ มจํานวน
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด
(3) แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ รวมทั งจัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนํา
ทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน และนําทรัพย์สินและผลประโยชน์ดังกล่าวของกองทุนฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
(4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอยู่เท่าที จําเป็น ทั งนี เพื อรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
(5) ดําเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื นใดแทนกองทุนกับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ดัง
กล่าว
(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6 "การเสนอขายภาย
หลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย ลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนที ได้
รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับ
ซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง” 
(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน
(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 10 “ การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ” 
(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 15 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 
(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 15 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 
(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19 “การขอมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ ” 
(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุน
ทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการ
ตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดในส่วนข้อผู้กพัน ข้อ 22 “การเลิกกองทุนรวม”
(14) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(16) จัดทําและจัดส่งรายงานตามที กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด
(17) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการนั น
(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ นวันทําการนั น
(19) จัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ที มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึ งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ มเติม พร้อมทั งวันที หลักทรัพย์มีมูลค่าเกินอัตราที 
กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที หลักทรัพย์และ/หรือ
ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราที กําหนด
(20) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนแล้ว กรณีอื นนอกจากการจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน และการแก้ไขเพิ ม
เติมจํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น
(21) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชี และจัดส่งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชี รวมทั งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี 
ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุน
(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ2 “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
(27) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้ถึงซึ งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(28) ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั ง
ในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัทจัดการ
กองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในสัญญา
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกองทุน
เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกองทุน
และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย สั งซื อตามสิทธิ ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุน
ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบหลักฐานถูกต้อง
และครบถ้วนแล้ว
(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมในกรณี
ที วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(6) จ่ายเงินตามคําสั งของผู้ชําระบัญชีให้นายทะเบียนหลักทรัพย์เพื อคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(7) ทําหน้าที ในช่วงระยะเวลาการชําระบัญชีดังต่อไปนี 
(ก) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชําระบัญชีจะเสร็จสิ น
(ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในกรณีที ผู้ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
ทราบโดยไม่ชักช้า
ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ (ก) และ (ข) จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้ว
(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ดูแล ทวงถาม ติดตาม
ทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุน การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื น
ใดที กองทุนพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั น ๆ รวมทั งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที มีความจําเป็น
ที ต้องป้องกันการเสียสิทธิที มีอยู่หรือเกี ยวข้องกับหลักทรัพย์นั นๆ การเปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี ยนแปลงอื นใด
ที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทัน
ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดังกล่าวโดย
ละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด
(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่างทําการ
ปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ
(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน
(15) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(16) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(17) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน
(18) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(19) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นยอดรวมให้แก่บริษัทจัดการเพื อชําระให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(20) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน
(21) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนในหรือ
มีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
(22) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์
(23) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ซึ งพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเกิดขึ นจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงหรือการไม่กระทําตามหน้าที โดยเจตนาทุจริตของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวาร หรือบุคคลอื นใดที 
ทํางานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และ
เมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความถูกต้องและ
ครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั นจะ
เป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็นผู้
ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียง
พอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
1. เมื อบริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดย
บอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน
2. ในกรณีที บริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ตกลงไว้ ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใดอันมี
ผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศคําสั งระเบียบและ
ข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอก
กล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
5 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที 
บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการ
แก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที กําหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขอ
อนุญาตเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนด
เวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่แทนโดยพลัน ทั งนี เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั งการเป็นอย่างอื น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที 
ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอก
เลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า
15 วัน

อนึ ง ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื นใดที จําเป็น เพื อให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานทั งหมดเป็นไปโดย
เรียบร้อยโดยฉับพลัน เพื อสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื อง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้นใ
กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแต่ง
ตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

และ/หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือศูนย์รับฝาก
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) 

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 

หรือบุคคลอื นที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น ดังต่อไป
นี 
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการหรือ
กองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่งตั ง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) จัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(4) แจกจ่ายหรือรับเอกสารเกี ยวกับการขอใช้บริการกองทุนเปิดและการสั งซื อหรือการขายคืนหน่วยลงทุน
(5) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน
(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด
(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้
สนใจทั วไป รวมทั งทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น ตลอดระยะเวลาที ปฏิบัติหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามเงื อนไขการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน ตามที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ7. "การรับซื อคืนหน่วยลงทุน" 

อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติตาม
เงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตาม
เงื อนไขที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสียภาษีเพิ มเติมตามที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร
ด้วย

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอน
หน่วยลงทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไข วิธีจัดการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ประกาศกําหนด

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุน
เพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนเมื อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในข้อ 23 “การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน”

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิในการได้รับประโยชน์ต่าง ๆ ที กองทุนจัดไว้ให้สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน
ในอนาคต เมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการอาจจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเพิ มเติม โดย ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับประโยชน์นี อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั งนี บริษัท
จัดการถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี มิได้ช่วยให้ระดับความเสี ยงและผล
ตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเปลี ยนแปลงเพิ มขึ นหรือลดลง
อนึ ง เนื องจากบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เอง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการ
แก้ไข เปลี ยนแปลงหรือยกเลิกเงื อนไขเกี ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในอนาคตได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ก่อน

13.7.2 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย จ่ายโอน
หรือนําไปเป็นประกัน

13.7.3 สิทธิในการได้รับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่สามารถ
ชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน” 

13.7.4 สิทธิในการเปลี ยนแปลงข้อมูลในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบัญชีกองทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะแจ้งแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลที ได้แจ้งไว้เมื อเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื อเปิดบัญชีกองทุน
ต้องกรอกใบคําขอแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูล และยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนเพื อแก้ไขข้อมูลโดยผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องยื นเอกสารประกอบ (ถ้ามี) เพื อให้นายทะเบียนดําเนินการแก้ไขข้อมูลในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบัญชีกองทุนต่อไป
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล

13.7.5 สิทธิประโยชน์ด้านภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุน
1) สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวง กฎหมาย ประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรและที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี) ซึ งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีเกี ยวกับการลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ
1.1) กฎกระทรวง ฉบับที  228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที  9 กุมภาพันธ์
2544 

1.2) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  90) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  12 มีนาคม 2544 

1.3) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  91) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  15 มีนาคม 2544 

1.4) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  93) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  19 มิถุนายน 2544 

1.5) กฎหมายภาษีอากรอื นใดที เกี ยวข้องที มีการเปลี ยนแปลง เพิ มเติม แก้ไข และจะมีขึ นในอนาคต

2) หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน
การลงทุนในกองทุนเพื อการเลี ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ดําเนินการ
ตามเงื อนไขที กฎหมายภาษีอากรกําหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีหน้าที ต่อไปนี 

2.1) ศึกษาคู่มือภาษีอากร และหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจลงทุน

2.2) ตรวจสอบการลงทุนในกองทุนเพื อการเลี ยงชีพของตนเองให้เป็นไปตามเงื อนไขที กําหนดในกฎหมายภาษีอากร

2.3) แสดงข้อมูลการลงทุนต่อกรมสรรพากร และดําเนินการเสียภาษีในกรณีที มีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือมีการลงทุนไม่เป็น
ไปตามเงื อนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้
ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งจาก
บริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

1. เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่าซื อ
หน่วยลงทุนแล้ว และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว
ในกรณีที ผู้สั งซื อตั งแต่ 2 คนขึ นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั งซื อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อบุคคลเหล่านั นเป็นผู้ถือ
หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และถือเอาชื อแรกในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วย
ลงทุนและเป็นผู้ได้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี หากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนประสงค์เป็นอย่างอื น บริษัท
จัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หรือภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิด
บัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนเป็นรายการที ถูกต้อง

ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฎิบัติตามข้อกําหนดเงื อนไขต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื นใดหรือที 
ได้รับการแต่งตั งเพิ มเติม สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการ
ดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ

4.2. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะ
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการ
โดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วัน
ทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5. บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับ ตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือ
หน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือผู้
ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที บริษัท
จัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื อ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่า
เป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุน
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
ส่วนที  1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ
ไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนินการ
ของ บลจ.

กรณีกองทุนที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี 
หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูก
หนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี 
ได ้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ.
พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนโดยมีนัย
สําคัญต่อ NAV ของกองทุนนั นประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้
ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

1. การกําหนดให้เป็น
ผู้มีสิทธิได้รับเงินได้
สุทธิจากทรัพย์สินอื น
ที ได้จากการรับชําระ
หนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ใน
ทะเบียน ณ วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี 
หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่ บลจ. ดําเนิน
การตาม 1.2 ก่อนแล้ว

1.2 อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ไดก้็ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จ
จริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา
ที สมเหตุสมผล

2. การแจ้งต่อ
สํานักงาน

ข้อมูล: ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสํารอง (ถ้ามี) และ
วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวันที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้
ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่กรณี

ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

3. การจัดให้มีข้อมูล จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที สํานักงานใหญ่
สํานักงานสาขาของ บลจ. และสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ใน
การซื อขายหน่วยของกองทุน ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที บลจ.แจ้งสํานักงานเป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 30 วันด้วย



บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา
ที สมเหตุสมผล และการจําหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1.  บลจ.
จะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันเพื อกองทุนได้เมื อดําเนินการดังนี 

(1)  ระบุรายละเอียดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นไว้ในข้อผูกพัน
(2)  ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง โดยดําเนินการ

ดังนี 
(2.1)  ระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนจะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน

ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่าย
ทรัพย์สิน เป็นต้น

(2.2)  ระบุเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี 
(2.3)  จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

(2.3.1)  เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2.3.2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บลจ. จัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสาร

หนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นขาด
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที  2 การดําเนินการเมื อ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเพื อกองทุน

การดําเนินการ รายละเอียด

1. แจ้งข้อมูลต่อสํานักงานภายใน 15
วันทําการนับแต่วันที ได้รับทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 
ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที 
บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น พร้อมทั งราย
ละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่างน้อยเกี ยวกับทรัพย์สิน
ดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายในวันทําการถัด
จากวันที บลจ. ได้แจ้งสํานักงานตาม
1. เป็นระยะเวลา ≥ 30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้
ในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ. ระบุไว้
ในการประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยในครั งถัดจากวันที ได้รับทรัพย์สินนั นมาว่า
กองทุนได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุนสามารถขอดูรายละเอียดได้ที 
สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้ระบุไว้ในการประกาศดัง
กล่าวไม่น้อยกว่า 3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สินที กองทุนได้
รับมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สิน
อื น

เพื อใช้ในการคํานวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคม
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณ NAV ของกองทุนที มีการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 บลจ. ต้องไม่นําทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้องนําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 
ด้วยทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

5. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 ให ้บลจ. จําหน่ายทรัพย์สิน
ที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ (เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อผูกพันและตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดังนี 

5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นสามารถลงทุนได้ บลจ.อาจมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นไม่สามารถลงทุนได้ บลจ. ต้อง
จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที ได้จาก
การบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วยภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1. ของส่วนที  1 แล้วแต่กรณี
ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการ
รับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย บลจ.
อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวไปรวมจ่ายใน
โอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจนครบ
ถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี นั น
ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวมคํานวณเป็น NAV ของกอง
ทุนก็ได้ ทั งนี บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้ระบุรายละเอียดไว้ในข้อ
ผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น
0 หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี ตามตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องดัง
กล่าวเป็นเงิน ให ้บลจ. ปฏิบัติตาม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตามและ
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของ
กฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้
รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติโดย
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทใน
วันทําการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวม
(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าสามสิบห้ารายในวันทําการใด

(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ความใน (3) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสม
เหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ
ที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

(4) กรณีที ปรากฏข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ความในวรรคหนึ ง (3) และ (4) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมตลาดเงิน
(2) กองทุนรวมดัชนี
(3) กองทุนรวมอีทีเอฟ
(4) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(5) กองทุนรวมฟีดเดอร์

22.1.2. เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3. เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้เเล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัดหรือ
แย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ใน
การจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

22.1.5 เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวมตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

22.1.6 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที เลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเกิด
เหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับวงเงินที ได้รับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุน เพื อนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(6) กรณีที กองทุน Global Property Equities Fund มีประเภทและชนิดของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์
พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ ไม่อาจลงทุนได้ โดยประเภทและชนิดของทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
22.2.1 เมื อปรากฏเหตุให้เลิกกองทุน ตามข้อ 22.1. บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุน ดังต่อไปนี เว้นแต่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

2.แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อย ดังนี 

(ก) บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทที มีความเสี ยงต่ําสุด โดยไม่
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการ
เลี ยงชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้าย
การลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไป
ตามเงื อนไขโดยครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยัง
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
(2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด

2.2แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1)แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที มีหลักฐานว่า
สามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2)แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3)แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิด
เหตุให้เลิกกองทุน

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิด
เหตุให้เลิกกองทุน

4. รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที 
เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

5. ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังRMFอื นตามแนวทางที กําหนดในข้อผูกพัน โดยไม่ชักช้า

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า ใ
บริษัทจัดการดําเนินการ ดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าว ≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภท
กระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้
เงินคืนเมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุน

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื อทําหน้าที 
รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่างอื น
ตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

ทั งนี ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนิน
การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็น
กรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ
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การดําเนินการ
ของ บลจ.

กรณีกองทุนที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี 
หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูก
หนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี 
ได ้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ.
พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนโดยมีนัย
สําคัญต่อ NAV ของกองทุนนั นประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้
ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
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1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 
ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  1 Empire Tower, 32nd Fl., South Sathorn Rd., 
Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand 
Tel : +6626866100 Fax : +6626700430  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 
(1) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก และดําเนินการเพิ มจํานวน
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด
(3) แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ รวมทั งจัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนํา
ทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน และนําทรัพย์สินและผลประโยชน์ดังกล่าวของกองทุนฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
(4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอยู่เท่าที จําเป็น ทั งนี เพื อรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
(5) ดําเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื นใดแทนกองทุนกับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ดัง
กล่าว
(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6 "การเสนอขายภาย
หลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย ลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนที ได้
รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับ
ซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง” 
(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน
(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 10 “ การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ” 
(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 15 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 
(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 15 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 
(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19 “การขอมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ ” 
(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุน
ทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการ
ตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดในส่วนข้อผู้กพัน ข้อ 22 “การเลิกกองทุนรวม”
(14) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(16) จัดทําและจัดส่งรายงานตามที กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด
(17) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการนั น
(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ นวันทําการนั น
(19) จัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ที มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึ งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ มเติม พร้อมทั งวันที หลักทรัพย์มีมูลค่าเกินอัตราที 
กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที หลักทรัพย์และ/หรือ
ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราที กําหนด
(20) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนแล้ว กรณีอื นนอกจากการจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน และการแก้ไขเพิ ม
เติมจํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น
(21) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชี และจัดส่งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชี รวมทั งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี 
ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุน
(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ2 “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
(27) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้ถึงซึ งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(28) ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั ง
ในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัทจัดการ
กองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในสัญญา
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกองทุน
เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกองทุน
และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย สั งซื อตามสิทธิ ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุน
ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบหลักฐานถูกต้อง
และครบถ้วนแล้ว
(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมในกรณี
ที วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(6) จ่ายเงินตามคําสั งของผู้ชําระบัญชีให้นายทะเบียนหลักทรัพย์เพื อคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(7) ทําหน้าที ในช่วงระยะเวลาการชําระบัญชีดังต่อไปนี 
(ก) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชําระบัญชีจะเสร็จสิ น
(ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในกรณีที ผู้ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
ทราบโดยไม่ชักช้า
ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ (ก) และ (ข) จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้ว
(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ดูแล ทวงถาม ติดตาม
ทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุน การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื น
ใดที กองทุนพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั น ๆ รวมทั งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที มีความจําเป็น
ที ต้องป้องกันการเสียสิทธิที มีอยู่หรือเกี ยวข้องกับหลักทรัพย์นั นๆ การเปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี ยนแปลงอื นใด
ที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทัน
ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดังกล่าวโดย
ละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด
(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่างทําการ
ปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ
(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน
(15) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(16) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(17) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน
(18) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(19) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นยอดรวมให้แก่บริษัทจัดการเพื อชําระให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(20) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน
(21) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนในหรือ
มีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
(22) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์
(23) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ซึ งพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเกิดขึ นจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงหรือการไม่กระทําตามหน้าที โดยเจตนาทุจริตของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวาร หรือบุคคลอื นใดที 
ทํางานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และ
เมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความถูกต้องและ
ครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั นจะ
เป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็นผู้
ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียง
พอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
1. เมื อบริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดย
บอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน
2. ในกรณีที บริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ตกลงไว้ ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใดอันมี
ผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศคําสั งระเบียบและ
ข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอก
กล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
5 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที 
บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการ
แก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที กําหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขอ
อนุญาตเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนด
เวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่แทนโดยพลัน ทั งนี เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั งการเป็นอย่างอื น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที 
ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอก
เลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า
15 วัน

อนึ ง ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื นใดที จําเป็น เพื อให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานทั งหมดเป็นไปโดย
เรียบร้อยโดยฉับพลัน เพื อสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื อง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้นใ
กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแต่ง
ตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

และ/หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือศูนย์รับฝาก
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) 

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 

หรือบุคคลอื นที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น ดังต่อไป
นี 
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการหรือ
กองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่งตั ง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) จัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(4) แจกจ่ายหรือรับเอกสารเกี ยวกับการขอใช้บริการกองทุนเปิดและการสั งซื อหรือการขายคืนหน่วยลงทุน
(5) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน
(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด
(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้
สนใจทั วไป รวมทั งทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น ตลอดระยะเวลาที ปฏิบัติหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามเงื อนไขการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน ตามที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ7. "การรับซื อคืนหน่วยลงทุน" 

อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติตาม
เงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตาม
เงื อนไขที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสียภาษีเพิ มเติมตามที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร
ด้วย

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอน
หน่วยลงทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไข วิธีจัดการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ประกาศกําหนด

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุน
เพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนเมื อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในข้อ 23 “การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน”

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิในการได้รับประโยชน์ต่าง ๆ ที กองทุนจัดไว้ให้สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน
ในอนาคต เมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการอาจจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเพิ มเติม โดย ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับประโยชน์นี อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั งนี บริษัท
จัดการถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี มิได้ช่วยให้ระดับความเสี ยงและผล
ตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเปลี ยนแปลงเพิ มขึ นหรือลดลง
อนึ ง เนื องจากบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เอง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการ
แก้ไข เปลี ยนแปลงหรือยกเลิกเงื อนไขเกี ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในอนาคตได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ก่อน

13.7.2 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย จ่ายโอน
หรือนําไปเป็นประกัน

13.7.3 สิทธิในการได้รับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่สามารถ
ชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน” 

13.7.4 สิทธิในการเปลี ยนแปลงข้อมูลในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบัญชีกองทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะแจ้งแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลที ได้แจ้งไว้เมื อเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื อเปิดบัญชีกองทุน
ต้องกรอกใบคําขอแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูล และยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนเพื อแก้ไขข้อมูลโดยผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องยื นเอกสารประกอบ (ถ้ามี) เพื อให้นายทะเบียนดําเนินการแก้ไขข้อมูลในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบัญชีกองทุนต่อไป
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล

13.7.5 สิทธิประโยชน์ด้านภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุน
1) สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวง กฎหมาย ประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรและที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี) ซึ งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีเกี ยวกับการลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ
1.1) กฎกระทรวง ฉบับที  228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที  9 กุมภาพันธ์
2544 

1.2) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  90) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  12 มีนาคม 2544 

1.3) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  91) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  15 มีนาคม 2544 

1.4) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  93) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  19 มิถุนายน 2544 

1.5) กฎหมายภาษีอากรอื นใดที เกี ยวข้องที มีการเปลี ยนแปลง เพิ มเติม แก้ไข และจะมีขึ นในอนาคต

2) หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน
การลงทุนในกองทุนเพื อการเลี ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ดําเนินการ
ตามเงื อนไขที กฎหมายภาษีอากรกําหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีหน้าที ต่อไปนี 

2.1) ศึกษาคู่มือภาษีอากร และหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจลงทุน

2.2) ตรวจสอบการลงทุนในกองทุนเพื อการเลี ยงชีพของตนเองให้เป็นไปตามเงื อนไขที กําหนดในกฎหมายภาษีอากร

2.3) แสดงข้อมูลการลงทุนต่อกรมสรรพากร และดําเนินการเสียภาษีในกรณีที มีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือมีการลงทุนไม่เป็น
ไปตามเงื อนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้
ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งจาก
บริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

1. เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่าซื อ
หน่วยลงทุนแล้ว และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว
ในกรณีที ผู้สั งซื อตั งแต่ 2 คนขึ นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั งซื อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อบุคคลเหล่านั นเป็นผู้ถือ
หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และถือเอาชื อแรกในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วย
ลงทุนและเป็นผู้ได้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี หากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนประสงค์เป็นอย่างอื น บริษัท
จัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หรือภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิด
บัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนเป็นรายการที ถูกต้อง

ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฎิบัติตามข้อกําหนดเงื อนไขต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื นใดหรือที 
ได้รับการแต่งตั งเพิ มเติม สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการ
ดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ

4.2. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะ
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการ
โดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วัน
ทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5. บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับ ตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือ
หน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือผู้
ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที บริษัท
จัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื อ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่า
เป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุน
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
ส่วนที  1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ
ไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนินการ
ของ บลจ.

กรณีกองทุนที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี 
หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูก
หนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี 
ได ้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ.
พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนโดยมีนัย
สําคัญต่อ NAV ของกองทุนนั นประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้
ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

1. การกําหนดให้เป็น
ผู้มีสิทธิได้รับเงินได้
สุทธิจากทรัพย์สินอื น
ที ได้จากการรับชําระ
หนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ใน
ทะเบียน ณ วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี 
หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่ บลจ. ดําเนิน
การตาม 1.2 ก่อนแล้ว

1.2 อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ไดก้็ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จ
จริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา
ที สมเหตุสมผล

2. การแจ้งต่อ
สํานักงาน

ข้อมูล: ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสํารอง (ถ้ามี) และ
วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวันที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้
ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่กรณี

ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

3. การจัดให้มีข้อมูล จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที สํานักงานใหญ่
สํานักงานสาขาของ บลจ. และสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ใน
การซื อขายหน่วยของกองทุน ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที บลจ.แจ้งสํานักงานเป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 30 วันด้วย



บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา
ที สมเหตุสมผล และการจําหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1.  บลจ.
จะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันเพื อกองทุนได้เมื อดําเนินการดังนี 

(1)  ระบุรายละเอียดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นไว้ในข้อผูกพัน
(2)  ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง โดยดําเนินการ

ดังนี 
(2.1)  ระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนจะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน

ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่าย
ทรัพย์สิน เป็นต้น

(2.2)  ระบุเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี 
(2.3)  จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

(2.3.1)  เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2.3.2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บลจ. จัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสาร

หนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นขาด
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที  2 การดําเนินการเมื อ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเพื อกองทุน

การดําเนินการ รายละเอียด

1. แจ้งข้อมูลต่อสํานักงานภายใน 15
วันทําการนับแต่วันที ได้รับทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 
ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที 
บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น พร้อมทั งราย
ละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่างน้อยเกี ยวกับทรัพย์สิน
ดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายในวันทําการถัด
จากวันที บลจ. ได้แจ้งสํานักงานตาม
1. เป็นระยะเวลา ≥ 30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้
ในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ. ระบุไว้
ในการประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยในครั งถัดจากวันที ได้รับทรัพย์สินนั นมาว่า
กองทุนได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุนสามารถขอดูรายละเอียดได้ที 
สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้ระบุไว้ในการประกาศดัง
กล่าวไม่น้อยกว่า 3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สินที กองทุนได้
รับมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สิน
อื น

เพื อใช้ในการคํานวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคม
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณ NAV ของกองทุนที มีการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 บลจ. ต้องไม่นําทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้องนําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 
ด้วยทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

5. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 ให ้บลจ. จําหน่ายทรัพย์สิน
ที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ (เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อผูกพันและตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดังนี 

5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นสามารถลงทุนได้ บลจ.อาจมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นไม่สามารถลงทุนได้ บลจ. ต้อง
จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที ได้จาก
การบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วยภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1. ของส่วนที  1 แล้วแต่กรณี
ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการ
รับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย บลจ.
อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวไปรวมจ่ายใน
โอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจนครบ
ถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี นั น
ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวมคํานวณเป็น NAV ของกอง
ทุนก็ได้ ทั งนี บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้ระบุรายละเอียดไว้ในข้อ
ผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น
0 หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี ตามตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องดัง
กล่าวเป็นเงิน ให ้บลจ. ปฏิบัติตาม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตามและ
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของ
กฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้
รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติโดย
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทใน
วันทําการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวม
(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าสามสิบห้ารายในวันทําการใด

(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ความใน (3) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสม
เหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ
ที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

(4) กรณีที ปรากฏข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ความในวรรคหนึ ง (3) และ (4) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมตลาดเงิน
(2) กองทุนรวมดัชนี
(3) กองทุนรวมอีทีเอฟ
(4) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(5) กองทุนรวมฟีดเดอร์

22.1.2. เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3. เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้เเล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัดหรือ
แย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ใน
การจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

22.1.5 เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวมตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

22.1.6 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที เลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเกิด
เหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับวงเงินที ได้รับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุน เพื อนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(6) กรณีที กองทุน Global Property Equities Fund มีประเภทและชนิดของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์
พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ ไม่อาจลงทุนได้ โดยประเภทและชนิดของทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
22.2.1 เมื อปรากฏเหตุให้เลิกกองทุน ตามข้อ 22.1. บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุน ดังต่อไปนี เว้นแต่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

2.แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อย ดังนี 

(ก) บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทที มีความเสี ยงต่ําสุด โดยไม่
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการ
เลี ยงชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้าย
การลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไป
ตามเงื อนไขโดยครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยัง
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
(2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด

2.2แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1)แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที มีหลักฐานว่า
สามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2)แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3)แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิด
เหตุให้เลิกกองทุน

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิด
เหตุให้เลิกกองทุน

4. รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที 
เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

5. ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังRMFอื นตามแนวทางที กําหนดในข้อผูกพัน โดยไม่ชักช้า

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า ใ
บริษัทจัดการดําเนินการ ดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าว ≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภท
กระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้
เงินคืนเมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุน

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื อทําหน้าที 
รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่างอื น
ตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

ทั งนี ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนิน
การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็น
กรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

1
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1

2

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

19/08/2565 ข้อผูกพัน  [0824/2555] หน้า 11 / 17



การดําเนินการ รายละเอียด

1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 
ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  1 Empire Tower, 32nd Fl., South Sathorn Rd., 
Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand 
Tel : +6626866100 Fax : +6626700430  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 
(1) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก และดําเนินการเพิ มจํานวน
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด
(3) แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ รวมทั งจัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนํา
ทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน และนําทรัพย์สินและผลประโยชน์ดังกล่าวของกองทุนฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
(4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอยู่เท่าที จําเป็น ทั งนี เพื อรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
(5) ดําเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื นใดแทนกองทุนกับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ดัง
กล่าว
(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6 "การเสนอขายภาย
หลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย ลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนที ได้
รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับ
ซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง” 
(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน
(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 10 “ การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ” 
(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 15 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 
(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 15 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 
(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19 “การขอมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ ” 
(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุน
ทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการ
ตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดในส่วนข้อผู้กพัน ข้อ 22 “การเลิกกองทุนรวม”
(14) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(16) จัดทําและจัดส่งรายงานตามที กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด
(17) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการนั น
(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ นวันทําการนั น
(19) จัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ที มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึ งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ มเติม พร้อมทั งวันที หลักทรัพย์มีมูลค่าเกินอัตราที 
กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที หลักทรัพย์และ/หรือ
ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราที กําหนด
(20) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนแล้ว กรณีอื นนอกจากการจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน และการแก้ไขเพิ ม
เติมจํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น
(21) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชี และจัดส่งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชี รวมทั งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี 
ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุน
(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ2 “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
(27) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้ถึงซึ งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(28) ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั ง
ในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัทจัดการ
กองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในสัญญา
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกองทุน
เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกองทุน
และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย สั งซื อตามสิทธิ ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุน
ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบหลักฐานถูกต้อง
และครบถ้วนแล้ว
(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมในกรณี
ที วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(6) จ่ายเงินตามคําสั งของผู้ชําระบัญชีให้นายทะเบียนหลักทรัพย์เพื อคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(7) ทําหน้าที ในช่วงระยะเวลาการชําระบัญชีดังต่อไปนี 
(ก) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชําระบัญชีจะเสร็จสิ น
(ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในกรณีที ผู้ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
ทราบโดยไม่ชักช้า
ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ (ก) และ (ข) จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้ว
(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ดูแล ทวงถาม ติดตาม
ทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุน การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื น
ใดที กองทุนพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั น ๆ รวมทั งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที มีความจําเป็น
ที ต้องป้องกันการเสียสิทธิที มีอยู่หรือเกี ยวข้องกับหลักทรัพย์นั นๆ การเปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี ยนแปลงอื นใด
ที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทัน
ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดังกล่าวโดย
ละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด
(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่างทําการ
ปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ
(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน
(15) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(16) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(17) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน
(18) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(19) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นยอดรวมให้แก่บริษัทจัดการเพื อชําระให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(20) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน
(21) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนในหรือ
มีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
(22) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์
(23) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ซึ งพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเกิดขึ นจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงหรือการไม่กระทําตามหน้าที โดยเจตนาทุจริตของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวาร หรือบุคคลอื นใดที 
ทํางานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และ
เมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความถูกต้องและ
ครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั นจะ
เป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็นผู้
ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียง
พอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
1. เมื อบริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดย
บอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน
2. ในกรณีที บริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ตกลงไว้ ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใดอันมี
ผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศคําสั งระเบียบและ
ข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอก
กล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
5 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที 
บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการ
แก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที กําหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขอ
อนุญาตเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนด
เวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่แทนโดยพลัน ทั งนี เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั งการเป็นอย่างอื น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที 
ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอก
เลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า
15 วัน

อนึ ง ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื นใดที จําเป็น เพื อให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานทั งหมดเป็นไปโดย
เรียบร้อยโดยฉับพลัน เพื อสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื อง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้นใ
กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแต่ง
ตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

และ/หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือศูนย์รับฝาก
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) 

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 

หรือบุคคลอื นที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น ดังต่อไป
นี 
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการหรือ
กองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่งตั ง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) จัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(4) แจกจ่ายหรือรับเอกสารเกี ยวกับการขอใช้บริการกองทุนเปิดและการสั งซื อหรือการขายคืนหน่วยลงทุน
(5) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน
(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด
(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้
สนใจทั วไป รวมทั งทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น ตลอดระยะเวลาที ปฏิบัติหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามเงื อนไขการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน ตามที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ7. "การรับซื อคืนหน่วยลงทุน" 

อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติตาม
เงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตาม
เงื อนไขที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสียภาษีเพิ มเติมตามที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร
ด้วย

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอน
หน่วยลงทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไข วิธีจัดการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ประกาศกําหนด

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุน
เพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนเมื อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในข้อ 23 “การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน”

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิในการได้รับประโยชน์ต่าง ๆ ที กองทุนจัดไว้ให้สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน
ในอนาคต เมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการอาจจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเพิ มเติม โดย ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับประโยชน์นี อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั งนี บริษัท
จัดการถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี มิได้ช่วยให้ระดับความเสี ยงและผล
ตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเปลี ยนแปลงเพิ มขึ นหรือลดลง
อนึ ง เนื องจากบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เอง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการ
แก้ไข เปลี ยนแปลงหรือยกเลิกเงื อนไขเกี ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในอนาคตได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ก่อน

13.7.2 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย จ่ายโอน
หรือนําไปเป็นประกัน

13.7.3 สิทธิในการได้รับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่สามารถ
ชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน” 

13.7.4 สิทธิในการเปลี ยนแปลงข้อมูลในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบัญชีกองทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะแจ้งแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลที ได้แจ้งไว้เมื อเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื อเปิดบัญชีกองทุน
ต้องกรอกใบคําขอแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูล และยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนเพื อแก้ไขข้อมูลโดยผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องยื นเอกสารประกอบ (ถ้ามี) เพื อให้นายทะเบียนดําเนินการแก้ไขข้อมูลในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบัญชีกองทุนต่อไป
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล

13.7.5 สิทธิประโยชน์ด้านภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุน
1) สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวง กฎหมาย ประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรและที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี) ซึ งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีเกี ยวกับการลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ
1.1) กฎกระทรวง ฉบับที  228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที  9 กุมภาพันธ์
2544 

1.2) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  90) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  12 มีนาคม 2544 

1.3) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  91) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  15 มีนาคม 2544 

1.4) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  93) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  19 มิถุนายน 2544 

1.5) กฎหมายภาษีอากรอื นใดที เกี ยวข้องที มีการเปลี ยนแปลง เพิ มเติม แก้ไข และจะมีขึ นในอนาคต

2) หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน
การลงทุนในกองทุนเพื อการเลี ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ดําเนินการ
ตามเงื อนไขที กฎหมายภาษีอากรกําหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีหน้าที ต่อไปนี 

2.1) ศึกษาคู่มือภาษีอากร และหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจลงทุน

2.2) ตรวจสอบการลงทุนในกองทุนเพื อการเลี ยงชีพของตนเองให้เป็นไปตามเงื อนไขที กําหนดในกฎหมายภาษีอากร

2.3) แสดงข้อมูลการลงทุนต่อกรมสรรพากร และดําเนินการเสียภาษีในกรณีที มีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือมีการลงทุนไม่เป็น
ไปตามเงื อนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้
ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งจาก
บริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

1. เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่าซื อ
หน่วยลงทุนแล้ว และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว
ในกรณีที ผู้สั งซื อตั งแต่ 2 คนขึ นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั งซื อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อบุคคลเหล่านั นเป็นผู้ถือ
หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และถือเอาชื อแรกในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วย
ลงทุนและเป็นผู้ได้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี หากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนประสงค์เป็นอย่างอื น บริษัท
จัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หรือภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิด
บัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนเป็นรายการที ถูกต้อง

ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฎิบัติตามข้อกําหนดเงื อนไขต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื นใดหรือที 
ได้รับการแต่งตั งเพิ มเติม สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการ
ดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ

4.2. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะ
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการ
โดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วัน
ทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5. บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับ ตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือ
หน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือผู้
ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที บริษัท
จัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื อ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่า
เป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุน
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
ส่วนที  1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ
ไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนินการ
ของ บลจ.

กรณีกองทุนที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี 
หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูก
หนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี 
ได ้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ.
พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนโดยมีนัย
สําคัญต่อ NAV ของกองทุนนั นประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้
ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

1. การกําหนดให้เป็น
ผู้มีสิทธิได้รับเงินได้
สุทธิจากทรัพย์สินอื น
ที ได้จากการรับชําระ
หนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ใน
ทะเบียน ณ วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี 
หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่ บลจ. ดําเนิน
การตาม 1.2 ก่อนแล้ว

1.2 อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ไดก้็ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จ
จริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา
ที สมเหตุสมผล

2. การแจ้งต่อ
สํานักงาน

ข้อมูล: ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสํารอง (ถ้ามี) และ
วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวันที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้
ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่กรณี

ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

3. การจัดให้มีข้อมูล จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที สํานักงานใหญ่
สํานักงานสาขาของ บลจ. และสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ใน
การซื อขายหน่วยของกองทุน ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที บลจ.แจ้งสํานักงานเป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 30 วันด้วย



บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา
ที สมเหตุสมผล และการจําหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1.  บลจ.
จะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันเพื อกองทุนได้เมื อดําเนินการดังนี 

(1)  ระบุรายละเอียดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นไว้ในข้อผูกพัน
(2)  ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง โดยดําเนินการ

ดังนี 
(2.1)  ระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนจะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน

ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่าย
ทรัพย์สิน เป็นต้น

(2.2)  ระบุเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี 
(2.3)  จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

(2.3.1)  เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2.3.2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บลจ. จัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสาร

หนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นขาด
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที  2 การดําเนินการเมื อ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเพื อกองทุน

การดําเนินการ รายละเอียด

1. แจ้งข้อมูลต่อสํานักงานภายใน 15
วันทําการนับแต่วันที ได้รับทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 
ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที 
บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น พร้อมทั งราย
ละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่างน้อยเกี ยวกับทรัพย์สิน
ดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายในวันทําการถัด
จากวันที บลจ. ได้แจ้งสํานักงานตาม
1. เป็นระยะเวลา ≥ 30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้
ในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ. ระบุไว้
ในการประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยในครั งถัดจากวันที ได้รับทรัพย์สินนั นมาว่า
กองทุนได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุนสามารถขอดูรายละเอียดได้ที 
สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้ระบุไว้ในการประกาศดัง
กล่าวไม่น้อยกว่า 3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สินที กองทุนได้
รับมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สิน
อื น

เพื อใช้ในการคํานวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคม
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณ NAV ของกองทุนที มีการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 บลจ. ต้องไม่นําทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้องนําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 
ด้วยทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

5. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 ให ้บลจ. จําหน่ายทรัพย์สิน
ที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ (เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อผูกพันและตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดังนี 

5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นสามารถลงทุนได้ บลจ.อาจมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นไม่สามารถลงทุนได้ บลจ. ต้อง
จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที ได้จาก
การบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วยภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1. ของส่วนที  1 แล้วแต่กรณี
ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการ
รับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย บลจ.
อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวไปรวมจ่ายใน
โอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจนครบ
ถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี นั น
ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวมคํานวณเป็น NAV ของกอง
ทุนก็ได้ ทั งนี บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้ระบุรายละเอียดไว้ในข้อ
ผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น
0 หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี ตามตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องดัง
กล่าวเป็นเงิน ให ้บลจ. ปฏิบัติตาม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตามและ
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของ
กฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้
รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติโดย
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทใน
วันทําการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวม
(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าสามสิบห้ารายในวันทําการใด

(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ความใน (3) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสม
เหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ
ที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

(4) กรณีที ปรากฏข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ความในวรรคหนึ ง (3) และ (4) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมตลาดเงิน
(2) กองทุนรวมดัชนี
(3) กองทุนรวมอีทีเอฟ
(4) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(5) กองทุนรวมฟีดเดอร์

22.1.2. เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3. เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้เเล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัดหรือ
แย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ใน
การจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

22.1.5 เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวมตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

22.1.6 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที เลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเกิด
เหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับวงเงินที ได้รับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุน เพื อนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(6) กรณีที กองทุน Global Property Equities Fund มีประเภทและชนิดของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์
พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ ไม่อาจลงทุนได้ โดยประเภทและชนิดของทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
22.2.1 เมื อปรากฏเหตุให้เลิกกองทุน ตามข้อ 22.1. บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุน ดังต่อไปนี เว้นแต่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

2.แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อย ดังนี 

(ก) บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทที มีความเสี ยงต่ําสุด โดยไม่
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการ
เลี ยงชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้าย
การลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไป
ตามเงื อนไขโดยครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยัง
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
(2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด

2.2แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1)แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที มีหลักฐานว่า
สามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2)แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3)แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิด
เหตุให้เลิกกองทุน

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิด
เหตุให้เลิกกองทุน

4. รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที 
เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

5. ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังRMFอื นตามแนวทางที กําหนดในข้อผูกพัน โดยไม่ชักช้า

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า ใ
บริษัทจัดการดําเนินการ ดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าว ≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภท
กระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้
เงินคืนเมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุน

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื อทําหน้าที 
รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่างอื น
ตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

ทั งนี ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนิน
การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็น
กรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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1
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กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ

19/08/2565 ข้อผูกพัน  [0824/2555] หน้า 12 / 17



1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 
ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  1 Empire Tower, 32nd Fl., South Sathorn Rd., 
Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand 
Tel : +6626866100 Fax : +6626700430  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 
(1) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก และดําเนินการเพิ มจํานวน
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด
(3) แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ รวมทั งจัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนํา
ทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน และนําทรัพย์สินและผลประโยชน์ดังกล่าวของกองทุนฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
(4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอยู่เท่าที จําเป็น ทั งนี เพื อรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
(5) ดําเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื นใดแทนกองทุนกับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ดัง
กล่าว
(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6 "การเสนอขายภาย
หลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย ลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนที ได้
รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับ
ซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง” 
(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน
(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 10 “ การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ” 
(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 15 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 
(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 15 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 
(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19 “การขอมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ ” 
(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุน
ทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการ
ตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดในส่วนข้อผู้กพัน ข้อ 22 “การเลิกกองทุนรวม”
(14) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(16) จัดทําและจัดส่งรายงานตามที กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด
(17) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการนั น
(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ นวันทําการนั น
(19) จัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ที มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึ งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ มเติม พร้อมทั งวันที หลักทรัพย์มีมูลค่าเกินอัตราที 
กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที หลักทรัพย์และ/หรือ
ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราที กําหนด
(20) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนแล้ว กรณีอื นนอกจากการจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน และการแก้ไขเพิ ม
เติมจํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น
(21) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชี และจัดส่งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชี รวมทั งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี 
ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุน
(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ2 “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
(27) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้ถึงซึ งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(28) ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั ง
ในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัทจัดการ
กองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในสัญญา
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกองทุน
เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกองทุน
และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย สั งซื อตามสิทธิ ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุน
ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบหลักฐานถูกต้อง
และครบถ้วนแล้ว
(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมในกรณี
ที วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(6) จ่ายเงินตามคําสั งของผู้ชําระบัญชีให้นายทะเบียนหลักทรัพย์เพื อคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(7) ทําหน้าที ในช่วงระยะเวลาการชําระบัญชีดังต่อไปนี 
(ก) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชําระบัญชีจะเสร็จสิ น
(ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในกรณีที ผู้ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
ทราบโดยไม่ชักช้า
ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ (ก) และ (ข) จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้ว
(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ดูแล ทวงถาม ติดตาม
ทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุน การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื น
ใดที กองทุนพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั น ๆ รวมทั งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที มีความจําเป็น
ที ต้องป้องกันการเสียสิทธิที มีอยู่หรือเกี ยวข้องกับหลักทรัพย์นั นๆ การเปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี ยนแปลงอื นใด
ที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทัน
ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดังกล่าวโดย
ละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด
(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่างทําการ
ปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ
(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน
(15) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(16) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(17) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน
(18) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(19) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นยอดรวมให้แก่บริษัทจัดการเพื อชําระให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(20) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน
(21) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนในหรือ
มีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
(22) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์
(23) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ซึ งพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเกิดขึ นจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงหรือการไม่กระทําตามหน้าที โดยเจตนาทุจริตของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวาร หรือบุคคลอื นใดที 
ทํางานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และ
เมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความถูกต้องและ
ครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั นจะ
เป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็นผู้
ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียง
พอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
1. เมื อบริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดย
บอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน
2. ในกรณีที บริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ตกลงไว้ ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใดอันมี
ผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศคําสั งระเบียบและ
ข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอก
กล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
5 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที 
บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการ
แก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที กําหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขอ
อนุญาตเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนด
เวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่แทนโดยพลัน ทั งนี เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั งการเป็นอย่างอื น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที 
ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอก
เลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า
15 วัน

อนึ ง ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื นใดที จําเป็น เพื อให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานทั งหมดเป็นไปโดย
เรียบร้อยโดยฉับพลัน เพื อสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื อง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้นใ
กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแต่ง
ตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

และ/หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือศูนย์รับฝาก
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) 

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 

หรือบุคคลอื นที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น ดังต่อไป
นี 
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการหรือ
กองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่งตั ง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) จัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(4) แจกจ่ายหรือรับเอกสารเกี ยวกับการขอใช้บริการกองทุนเปิดและการสั งซื อหรือการขายคืนหน่วยลงทุน
(5) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน
(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด
(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้
สนใจทั วไป รวมทั งทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น ตลอดระยะเวลาที ปฏิบัติหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามเงื อนไขการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน ตามที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ7. "การรับซื อคืนหน่วยลงทุน" 

อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติตาม
เงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตาม
เงื อนไขที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสียภาษีเพิ มเติมตามที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร
ด้วย

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอน
หน่วยลงทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไข วิธีจัดการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ประกาศกําหนด

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุน
เพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนเมื อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในข้อ 23 “การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน”

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิในการได้รับประโยชน์ต่าง ๆ ที กองทุนจัดไว้ให้สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน
ในอนาคต เมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการอาจจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเพิ มเติม โดย ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับประโยชน์นี อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั งนี บริษัท
จัดการถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี มิได้ช่วยให้ระดับความเสี ยงและผล
ตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเปลี ยนแปลงเพิ มขึ นหรือลดลง
อนึ ง เนื องจากบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เอง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการ
แก้ไข เปลี ยนแปลงหรือยกเลิกเงื อนไขเกี ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในอนาคตได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ก่อน

13.7.2 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย จ่ายโอน
หรือนําไปเป็นประกัน

13.7.3 สิทธิในการได้รับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่สามารถ
ชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน” 

13.7.4 สิทธิในการเปลี ยนแปลงข้อมูลในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบัญชีกองทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะแจ้งแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลที ได้แจ้งไว้เมื อเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื อเปิดบัญชีกองทุน
ต้องกรอกใบคําขอแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูล และยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนเพื อแก้ไขข้อมูลโดยผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องยื นเอกสารประกอบ (ถ้ามี) เพื อให้นายทะเบียนดําเนินการแก้ไขข้อมูลในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบัญชีกองทุนต่อไป
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล

13.7.5 สิทธิประโยชน์ด้านภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุน
1) สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวง กฎหมาย ประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรและที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี) ซึ งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีเกี ยวกับการลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ
1.1) กฎกระทรวง ฉบับที  228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที  9 กุมภาพันธ์
2544 

1.2) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  90) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  12 มีนาคม 2544 

1.3) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  91) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  15 มีนาคม 2544 

1.4) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  93) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  19 มิถุนายน 2544 

1.5) กฎหมายภาษีอากรอื นใดที เกี ยวข้องที มีการเปลี ยนแปลง เพิ มเติม แก้ไข และจะมีขึ นในอนาคต

2) หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน
การลงทุนในกองทุนเพื อการเลี ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ดําเนินการ
ตามเงื อนไขที กฎหมายภาษีอากรกําหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีหน้าที ต่อไปนี 

2.1) ศึกษาคู่มือภาษีอากร และหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจลงทุน

2.2) ตรวจสอบการลงทุนในกองทุนเพื อการเลี ยงชีพของตนเองให้เป็นไปตามเงื อนไขที กําหนดในกฎหมายภาษีอากร

2.3) แสดงข้อมูลการลงทุนต่อกรมสรรพากร และดําเนินการเสียภาษีในกรณีที มีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือมีการลงทุนไม่เป็น
ไปตามเงื อนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้
ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งจาก
บริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

1. เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่าซื อ
หน่วยลงทุนแล้ว และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว
ในกรณีที ผู้สั งซื อตั งแต่ 2 คนขึ นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั งซื อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อบุคคลเหล่านั นเป็นผู้ถือ
หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และถือเอาชื อแรกในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วย
ลงทุนและเป็นผู้ได้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี หากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนประสงค์เป็นอย่างอื น บริษัท
จัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หรือภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิด
บัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนเป็นรายการที ถูกต้อง

ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฎิบัติตามข้อกําหนดเงื อนไขต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื นใดหรือที 
ได้รับการแต่งตั งเพิ มเติม สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการ
ดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ

4.2. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะ
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการ
โดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วัน
ทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5. บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับ ตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือ
หน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือผู้
ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที บริษัท
จัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื อ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่า
เป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุน
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
ส่วนที  1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ
ไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนินการ
ของ บลจ.

กรณีกองทุนที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี 
หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูก
หนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี 
ได ้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ.
พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนโดยมีนัย
สําคัญต่อ NAV ของกองทุนนั นประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้
ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

1. การกําหนดให้เป็น
ผู้มีสิทธิได้รับเงินได้
สุทธิจากทรัพย์สินอื น
ที ได้จากการรับชําระ
หนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ใน
ทะเบียน ณ วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี 
หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่ บลจ. ดําเนิน
การตาม 1.2 ก่อนแล้ว

1.2 อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ไดก้็ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จ
จริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา
ที สมเหตุสมผล

2. การแจ้งต่อ
สํานักงาน

ข้อมูล: ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสํารอง (ถ้ามี) และ
วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวันที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้
ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่กรณี

ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

3. การจัดให้มีข้อมูล จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที สํานักงานใหญ่
สํานักงานสาขาของ บลจ. และสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ใน
การซื อขายหน่วยของกองทุน ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที บลจ.แจ้งสํานักงานเป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 30 วันด้วย



บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา
ที สมเหตุสมผล และการจําหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1.  บลจ.
จะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันเพื อกองทุนได้เมื อดําเนินการดังนี 

(1)  ระบุรายละเอียดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นไว้ในข้อผูกพัน
(2)  ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง โดยดําเนินการ

ดังนี 
(2.1)  ระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนจะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน

ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่าย
ทรัพย์สิน เป็นต้น

(2.2)  ระบุเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี 
(2.3)  จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

(2.3.1)  เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2.3.2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บลจ. จัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสาร

หนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นขาด
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที  2 การดําเนินการเมื อ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเพื อกองทุน

การดําเนินการ รายละเอียด

1. แจ้งข้อมูลต่อสํานักงานภายใน 15
วันทําการนับแต่วันที ได้รับทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 
ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที 
บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น พร้อมทั งราย
ละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่างน้อยเกี ยวกับทรัพย์สิน
ดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายในวันทําการถัด
จากวันที บลจ. ได้แจ้งสํานักงานตาม
1. เป็นระยะเวลา ≥ 30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้
ในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ. ระบุไว้
ในการประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยในครั งถัดจากวันที ได้รับทรัพย์สินนั นมาว่า
กองทุนได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุนสามารถขอดูรายละเอียดได้ที 
สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้ระบุไว้ในการประกาศดัง
กล่าวไม่น้อยกว่า 3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สินที กองทุนได้
รับมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สิน
อื น

เพื อใช้ในการคํานวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคม
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณ NAV ของกองทุนที มีการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 บลจ. ต้องไม่นําทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้องนําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 
ด้วยทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

5. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 ให ้บลจ. จําหน่ายทรัพย์สิน
ที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ (เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อผูกพันและตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดังนี 

5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นสามารถลงทุนได้ บลจ.อาจมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นไม่สามารถลงทุนได้ บลจ. ต้อง
จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที ได้จาก
การบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วยภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1. ของส่วนที  1 แล้วแต่กรณี
ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการ
รับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย บลจ.
อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวไปรวมจ่ายใน
โอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจนครบ
ถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี นั น
ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวมคํานวณเป็น NAV ของกอง
ทุนก็ได้ ทั งนี บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้ระบุรายละเอียดไว้ในข้อ
ผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น
0 หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี ตามตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องดัง
กล่าวเป็นเงิน ให ้บลจ. ปฏิบัติตาม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตามและ
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของ
กฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้
รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติโดย
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทใน
วันทําการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวม
(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าสามสิบห้ารายในวันทําการใด

(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ความใน (3) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสม
เหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ
ที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

(4) กรณีที ปรากฏข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ความในวรรคหนึ ง (3) และ (4) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมตลาดเงิน
(2) กองทุนรวมดัชนี
(3) กองทุนรวมอีทีเอฟ
(4) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(5) กองทุนรวมฟีดเดอร์

22.1.2. เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3. เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้เเล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัดหรือ
แย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ใน
การจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

22.1.5 เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวมตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

22.1.6 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที เลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเกิด
เหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับวงเงินที ได้รับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุน เพื อนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(6) กรณีที กองทุน Global Property Equities Fund มีประเภทและชนิดของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์
พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ ไม่อาจลงทุนได้ โดยประเภทและชนิดของทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
22.2.1 เมื อปรากฏเหตุให้เลิกกองทุน ตามข้อ 22.1. บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุน ดังต่อไปนี เว้นแต่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

2.แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อย ดังนี 

(ก) บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทที มีความเสี ยงต่ําสุด โดยไม่
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการ
เลี ยงชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้าย
การลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไป
ตามเงื อนไขโดยครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยัง
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
(2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด

2.2แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1)แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที มีหลักฐานว่า
สามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2)แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3)แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิด
เหตุให้เลิกกองทุน

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิด
เหตุให้เลิกกองทุน

4. รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที 
เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

5. ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังRMFอื นตามแนวทางที กําหนดในข้อผูกพัน โดยไม่ชักช้า

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า ใ
บริษัทจัดการดําเนินการ ดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าว ≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภท
กระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้
เงินคืนเมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุน

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื อทําหน้าที 
รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่างอื น
ตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

ทั งนี ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนิน
การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็น
กรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ
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1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 
ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  1 Empire Tower, 32nd Fl., South Sathorn Rd., 
Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand 
Tel : +6626866100 Fax : +6626700430  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 
(1) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก และดําเนินการเพิ มจํานวน
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด
(3) แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ รวมทั งจัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนํา
ทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน และนําทรัพย์สินและผลประโยชน์ดังกล่าวของกองทุนฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
(4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอยู่เท่าที จําเป็น ทั งนี เพื อรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
(5) ดําเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื นใดแทนกองทุนกับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ดัง
กล่าว
(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6 "การเสนอขายภาย
หลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย ลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนที ได้
รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับ
ซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง” 
(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน
(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 10 “ การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ” 
(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 15 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 
(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 15 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 
(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19 “การขอมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ ” 
(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุน
ทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการ
ตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดในส่วนข้อผู้กพัน ข้อ 22 “การเลิกกองทุนรวม”
(14) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(16) จัดทําและจัดส่งรายงานตามที กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด
(17) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการนั น
(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ นวันทําการนั น
(19) จัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ที มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึ งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ มเติม พร้อมทั งวันที หลักทรัพย์มีมูลค่าเกินอัตราที 
กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที หลักทรัพย์และ/หรือ
ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราที กําหนด
(20) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนแล้ว กรณีอื นนอกจากการจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน และการแก้ไขเพิ ม
เติมจํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น
(21) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชี และจัดส่งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชี รวมทั งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี 
ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุน
(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ2 “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
(27) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้ถึงซึ งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(28) ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั ง
ในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัทจัดการ
กองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในสัญญา
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกองทุน
เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกองทุน
และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย สั งซื อตามสิทธิ ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุน
ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบหลักฐานถูกต้อง
และครบถ้วนแล้ว
(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมในกรณี
ที วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(6) จ่ายเงินตามคําสั งของผู้ชําระบัญชีให้นายทะเบียนหลักทรัพย์เพื อคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(7) ทําหน้าที ในช่วงระยะเวลาการชําระบัญชีดังต่อไปนี 
(ก) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชําระบัญชีจะเสร็จสิ น
(ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในกรณีที ผู้ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
ทราบโดยไม่ชักช้า
ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ (ก) และ (ข) จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้ว
(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ดูแล ทวงถาม ติดตาม
ทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุน การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื น
ใดที กองทุนพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั น ๆ รวมทั งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที มีความจําเป็น
ที ต้องป้องกันการเสียสิทธิที มีอยู่หรือเกี ยวข้องกับหลักทรัพย์นั นๆ การเปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี ยนแปลงอื นใด
ที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทัน
ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดังกล่าวโดย
ละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด
(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่างทําการ
ปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ
(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน
(15) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(16) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(17) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน
(18) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(19) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นยอดรวมให้แก่บริษัทจัดการเพื อชําระให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(20) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน
(21) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนในหรือ
มีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
(22) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์
(23) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ซึ งพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเกิดขึ นจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงหรือการไม่กระทําตามหน้าที โดยเจตนาทุจริตของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวาร หรือบุคคลอื นใดที 
ทํางานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และ
เมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความถูกต้องและ
ครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั นจะ
เป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็นผู้
ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียง
พอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
1. เมื อบริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดย
บอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน
2. ในกรณีที บริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ตกลงไว้ ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใดอันมี
ผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศคําสั งระเบียบและ
ข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอก
กล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
5 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที 
บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการ
แก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที กําหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขอ
อนุญาตเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนด
เวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่แทนโดยพลัน ทั งนี เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั งการเป็นอย่างอื น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที 
ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอก
เลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า
15 วัน

อนึ ง ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื นใดที จําเป็น เพื อให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานทั งหมดเป็นไปโดย
เรียบร้อยโดยฉับพลัน เพื อสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื อง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้นใ
กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแต่ง
ตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

และ/หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือศูนย์รับฝาก
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) 

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 

หรือบุคคลอื นที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น ดังต่อไป
นี 
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการหรือ
กองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่งตั ง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) จัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(4) แจกจ่ายหรือรับเอกสารเกี ยวกับการขอใช้บริการกองทุนเปิดและการสั งซื อหรือการขายคืนหน่วยลงทุน
(5) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน
(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด
(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้
สนใจทั วไป รวมทั งทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น ตลอดระยะเวลาที ปฏิบัติหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามเงื อนไขการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน ตามที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ7. "การรับซื อคืนหน่วยลงทุน" 

อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติตาม
เงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตาม
เงื อนไขที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสียภาษีเพิ มเติมตามที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร
ด้วย

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอน
หน่วยลงทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไข วิธีจัดการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ประกาศกําหนด

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุน
เพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนเมื อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในข้อ 23 “การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน”

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิในการได้รับประโยชน์ต่าง ๆ ที กองทุนจัดไว้ให้สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน
ในอนาคต เมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการอาจจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเพิ มเติม โดย ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับประโยชน์นี อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั งนี บริษัท
จัดการถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี มิได้ช่วยให้ระดับความเสี ยงและผล
ตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเปลี ยนแปลงเพิ มขึ นหรือลดลง
อนึ ง เนื องจากบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เอง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการ
แก้ไข เปลี ยนแปลงหรือยกเลิกเงื อนไขเกี ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในอนาคตได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ก่อน

13.7.2 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย จ่ายโอน
หรือนําไปเป็นประกัน

13.7.3 สิทธิในการได้รับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่สามารถ
ชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน” 

13.7.4 สิทธิในการเปลี ยนแปลงข้อมูลในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบัญชีกองทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะแจ้งแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลที ได้แจ้งไว้เมื อเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื อเปิดบัญชีกองทุน
ต้องกรอกใบคําขอแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูล และยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนเพื อแก้ไขข้อมูลโดยผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องยื นเอกสารประกอบ (ถ้ามี) เพื อให้นายทะเบียนดําเนินการแก้ไขข้อมูลในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบัญชีกองทุนต่อไป
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล

13.7.5 สิทธิประโยชน์ด้านภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุน
1) สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวง กฎหมาย ประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรและที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี) ซึ งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีเกี ยวกับการลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ
1.1) กฎกระทรวง ฉบับที  228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที  9 กุมภาพันธ์
2544 

1.2) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  90) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  12 มีนาคม 2544 

1.3) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  91) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  15 มีนาคม 2544 

1.4) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  93) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  19 มิถุนายน 2544 

1.5) กฎหมายภาษีอากรอื นใดที เกี ยวข้องที มีการเปลี ยนแปลง เพิ มเติม แก้ไข และจะมีขึ นในอนาคต

2) หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน
การลงทุนในกองทุนเพื อการเลี ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ดําเนินการ
ตามเงื อนไขที กฎหมายภาษีอากรกําหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีหน้าที ต่อไปนี 

2.1) ศึกษาคู่มือภาษีอากร และหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจลงทุน

2.2) ตรวจสอบการลงทุนในกองทุนเพื อการเลี ยงชีพของตนเองให้เป็นไปตามเงื อนไขที กําหนดในกฎหมายภาษีอากร

2.3) แสดงข้อมูลการลงทุนต่อกรมสรรพากร และดําเนินการเสียภาษีในกรณีที มีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือมีการลงทุนไม่เป็น
ไปตามเงื อนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้
ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งจาก
บริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

1. เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่าซื อ
หน่วยลงทุนแล้ว และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว
ในกรณีที ผู้สั งซื อตั งแต่ 2 คนขึ นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั งซื อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อบุคคลเหล่านั นเป็นผู้ถือ
หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และถือเอาชื อแรกในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วย
ลงทุนและเป็นผู้ได้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี หากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนประสงค์เป็นอย่างอื น บริษัท
จัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หรือภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิด
บัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนเป็นรายการที ถูกต้อง

ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฎิบัติตามข้อกําหนดเงื อนไขต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื นใดหรือที 
ได้รับการแต่งตั งเพิ มเติม สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการ
ดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ

4.2. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะ
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการ
โดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วัน
ทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5. บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับ ตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือ
หน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือผู้
ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที บริษัท
จัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื อ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่า
เป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุน
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
ส่วนที  1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ
ไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนินการ
ของ บลจ.

กรณีกองทุนที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี 
หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูก
หนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี 
ได ้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ.
พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนโดยมีนัย
สําคัญต่อ NAV ของกองทุนนั นประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้
ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

1. การกําหนดให้เป็น
ผู้มีสิทธิได้รับเงินได้
สุทธิจากทรัพย์สินอื น
ที ได้จากการรับชําระ
หนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ใน
ทะเบียน ณ วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี 
หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่ บลจ. ดําเนิน
การตาม 1.2 ก่อนแล้ว

1.2 อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ไดก้็ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จ
จริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา
ที สมเหตุสมผล

2. การแจ้งต่อ
สํานักงาน

ข้อมูล: ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสํารอง (ถ้ามี) และ
วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวันที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้
ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่กรณี

ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

3. การจัดให้มีข้อมูล จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที สํานักงานใหญ่
สํานักงานสาขาของ บลจ. และสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ใน
การซื อขายหน่วยของกองทุน ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที บลจ.แจ้งสํานักงานเป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 30 วันด้วย



บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา
ที สมเหตุสมผล และการจําหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1.  บลจ.
จะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันเพื อกองทุนได้เมื อดําเนินการดังนี 

(1)  ระบุรายละเอียดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นไว้ในข้อผูกพัน
(2)  ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง โดยดําเนินการ

ดังนี 
(2.1)  ระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนจะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน

ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่าย
ทรัพย์สิน เป็นต้น

(2.2)  ระบุเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี 
(2.3)  จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

(2.3.1)  เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2.3.2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บลจ. จัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสาร

หนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นขาด
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที  2 การดําเนินการเมื อ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเพื อกองทุน

การดําเนินการ รายละเอียด

1. แจ้งข้อมูลต่อสํานักงานภายใน 15
วันทําการนับแต่วันที ได้รับทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 
ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที 
บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น พร้อมทั งราย
ละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่างน้อยเกี ยวกับทรัพย์สิน
ดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายในวันทําการถัด
จากวันที บลจ. ได้แจ้งสํานักงานตาม
1. เป็นระยะเวลา ≥ 30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้
ในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ. ระบุไว้
ในการประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยในครั งถัดจากวันที ได้รับทรัพย์สินนั นมาว่า
กองทุนได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุนสามารถขอดูรายละเอียดได้ที 
สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้ระบุไว้ในการประกาศดัง
กล่าวไม่น้อยกว่า 3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สินที กองทุนได้
รับมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สิน
อื น

เพื อใช้ในการคํานวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคม
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณ NAV ของกองทุนที มีการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 บลจ. ต้องไม่นําทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้องนําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 
ด้วยทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

5. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 ให ้บลจ. จําหน่ายทรัพย์สิน
ที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ (เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อผูกพันและตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดังนี 

5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นสามารถลงทุนได้ บลจ.อาจมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นไม่สามารถลงทุนได้ บลจ. ต้อง
จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที ได้จาก
การบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วยภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1. ของส่วนที  1 แล้วแต่กรณี
ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการ
รับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย บลจ.
อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวไปรวมจ่ายใน
โอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจนครบ
ถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี นั น
ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวมคํานวณเป็น NAV ของกอง
ทุนก็ได้ ทั งนี บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้ระบุรายละเอียดไว้ในข้อ
ผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น
0 หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี ตามตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องดัง
กล่าวเป็นเงิน ให ้บลจ. ปฏิบัติตาม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตามและ
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของ
กฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้
รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติโดย
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทใน
วันทําการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวม
(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าสามสิบห้ารายในวันทําการใด

(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ความใน (3) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสม
เหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ
ที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

(4) กรณีที ปรากฏข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ความในวรรคหนึ ง (3) และ (4) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมตลาดเงิน
(2) กองทุนรวมดัชนี
(3) กองทุนรวมอีทีเอฟ
(4) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(5) กองทุนรวมฟีดเดอร์

22.1.2. เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3. เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้เเล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัดหรือ
แย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ใน
การจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

22.1.5 เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวมตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

22.1.6 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที เลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเกิด
เหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับวงเงินที ได้รับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุน เพื อนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(6) กรณีที กองทุน Global Property Equities Fund มีประเภทและชนิดของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์
พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ ไม่อาจลงทุนได้ โดยประเภทและชนิดของทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
22.2.1 เมื อปรากฏเหตุให้เลิกกองทุน ตามข้อ 22.1. บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุน ดังต่อไปนี เว้นแต่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

2.แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อย ดังนี 

(ก) บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทที มีความเสี ยงต่ําสุด โดยไม่
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการ
เลี ยงชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้าย
การลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไป
ตามเงื อนไขโดยครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยัง
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
(2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด

2.2แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1)แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที มีหลักฐานว่า
สามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2)แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3)แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิด
เหตุให้เลิกกองทุน

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิด
เหตุให้เลิกกองทุน

4. รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที 
เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

5. ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังRMFอื นตามแนวทางที กําหนดในข้อผูกพัน โดยไม่ชักช้า

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า ใ
บริษัทจัดการดําเนินการ ดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าว ≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภท
กระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้
เงินคืนเมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุน

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื อทําหน้าที 
รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่างอื น
ตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

ทั งนี ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนิน
การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็น
กรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

1

2

1

2
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1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 
ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  1 Empire Tower, 32nd Fl., South Sathorn Rd., 
Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand 
Tel : +6626866100 Fax : +6626700430  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 
(1) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก และดําเนินการเพิ มจํานวน
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด
(3) แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ รวมทั งจัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนํา
ทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน และนําทรัพย์สินและผลประโยชน์ดังกล่าวของกองทุนฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
(4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอยู่เท่าที จําเป็น ทั งนี เพื อรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
(5) ดําเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื นใดแทนกองทุนกับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ดัง
กล่าว
(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6 "การเสนอขายภาย
หลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย ลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนที ได้
รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับ
ซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง” 
(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน
(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 10 “ การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ” 
(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 15 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 
(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 15 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 
(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19 “การขอมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ ” 
(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุน
ทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการ
ตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดในส่วนข้อผู้กพัน ข้อ 22 “การเลิกกองทุนรวม”
(14) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(16) จัดทําและจัดส่งรายงานตามที กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด
(17) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการนั น
(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ นวันทําการนั น
(19) จัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ที มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึ งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ มเติม พร้อมทั งวันที หลักทรัพย์มีมูลค่าเกินอัตราที 
กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที หลักทรัพย์และ/หรือ
ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราที กําหนด
(20) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนแล้ว กรณีอื นนอกจากการจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน และการแก้ไขเพิ ม
เติมจํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น
(21) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชี และจัดส่งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชี รวมทั งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี 
ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุน
(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ2 “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
(27) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้ถึงซึ งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(28) ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั ง
ในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัทจัดการ
กองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในสัญญา
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกองทุน
เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกองทุน
และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย สั งซื อตามสิทธิ ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุน
ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบหลักฐานถูกต้อง
และครบถ้วนแล้ว
(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมในกรณี
ที วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(6) จ่ายเงินตามคําสั งของผู้ชําระบัญชีให้นายทะเบียนหลักทรัพย์เพื อคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(7) ทําหน้าที ในช่วงระยะเวลาการชําระบัญชีดังต่อไปนี 
(ก) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชําระบัญชีจะเสร็จสิ น
(ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในกรณีที ผู้ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
ทราบโดยไม่ชักช้า
ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ (ก) และ (ข) จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้ว
(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ดูแล ทวงถาม ติดตาม
ทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุน การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื น
ใดที กองทุนพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั น ๆ รวมทั งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที มีความจําเป็น
ที ต้องป้องกันการเสียสิทธิที มีอยู่หรือเกี ยวข้องกับหลักทรัพย์นั นๆ การเปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี ยนแปลงอื นใด
ที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทัน
ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดังกล่าวโดย
ละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด
(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่างทําการ
ปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ
(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน
(15) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(16) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(17) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน
(18) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(19) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นยอดรวมให้แก่บริษัทจัดการเพื อชําระให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(20) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน
(21) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนในหรือ
มีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
(22) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์
(23) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ซึ งพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเกิดขึ นจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงหรือการไม่กระทําตามหน้าที โดยเจตนาทุจริตของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวาร หรือบุคคลอื นใดที 
ทํางานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และ
เมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความถูกต้องและ
ครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั นจะ
เป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็นผู้
ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียง
พอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
1. เมื อบริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดย
บอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน
2. ในกรณีที บริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ตกลงไว้ ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใดอันมี
ผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศคําสั งระเบียบและ
ข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอก
กล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
5 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที 
บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการ
แก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที กําหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขอ
อนุญาตเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนด
เวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่แทนโดยพลัน ทั งนี เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั งการเป็นอย่างอื น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที 
ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอก
เลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า
15 วัน

อนึ ง ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื นใดที จําเป็น เพื อให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานทั งหมดเป็นไปโดย
เรียบร้อยโดยฉับพลัน เพื อสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื อง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้นใ
กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแต่ง
ตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

และ/หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือศูนย์รับฝาก
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) 

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 

หรือบุคคลอื นที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น ดังต่อไป
นี 
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการหรือ
กองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่งตั ง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) จัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(4) แจกจ่ายหรือรับเอกสารเกี ยวกับการขอใช้บริการกองทุนเปิดและการสั งซื อหรือการขายคืนหน่วยลงทุน
(5) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน
(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด
(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้
สนใจทั วไป รวมทั งทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น ตลอดระยะเวลาที ปฏิบัติหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามเงื อนไขการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน ตามที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ7. "การรับซื อคืนหน่วยลงทุน" 

อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติตาม
เงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตาม
เงื อนไขที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสียภาษีเพิ มเติมตามที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร
ด้วย

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอน
หน่วยลงทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไข วิธีจัดการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ประกาศกําหนด

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุน
เพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนเมื อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในข้อ 23 “การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน”

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิในการได้รับประโยชน์ต่าง ๆ ที กองทุนจัดไว้ให้สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน
ในอนาคต เมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการอาจจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเพิ มเติม โดย ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับประโยชน์นี อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั งนี บริษัท
จัดการถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี มิได้ช่วยให้ระดับความเสี ยงและผล
ตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเปลี ยนแปลงเพิ มขึ นหรือลดลง
อนึ ง เนื องจากบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เอง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการ
แก้ไข เปลี ยนแปลงหรือยกเลิกเงื อนไขเกี ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในอนาคตได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ก่อน

13.7.2 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย จ่ายโอน
หรือนําไปเป็นประกัน

13.7.3 สิทธิในการได้รับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่สามารถ
ชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน” 

13.7.4 สิทธิในการเปลี ยนแปลงข้อมูลในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบัญชีกองทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะแจ้งแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลที ได้แจ้งไว้เมื อเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื อเปิดบัญชีกองทุน
ต้องกรอกใบคําขอแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูล และยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนเพื อแก้ไขข้อมูลโดยผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องยื นเอกสารประกอบ (ถ้ามี) เพื อให้นายทะเบียนดําเนินการแก้ไขข้อมูลในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบัญชีกองทุนต่อไป
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล

13.7.5 สิทธิประโยชน์ด้านภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุน
1) สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวง กฎหมาย ประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรและที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี) ซึ งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีเกี ยวกับการลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ
1.1) กฎกระทรวง ฉบับที  228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที  9 กุมภาพันธ์
2544 

1.2) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  90) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  12 มีนาคม 2544 

1.3) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  91) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  15 มีนาคม 2544 

1.4) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  93) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  19 มิถุนายน 2544 

1.5) กฎหมายภาษีอากรอื นใดที เกี ยวข้องที มีการเปลี ยนแปลง เพิ มเติม แก้ไข และจะมีขึ นในอนาคต

2) หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน
การลงทุนในกองทุนเพื อการเลี ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ดําเนินการ
ตามเงื อนไขที กฎหมายภาษีอากรกําหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีหน้าที ต่อไปนี 

2.1) ศึกษาคู่มือภาษีอากร และหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจลงทุน

2.2) ตรวจสอบการลงทุนในกองทุนเพื อการเลี ยงชีพของตนเองให้เป็นไปตามเงื อนไขที กําหนดในกฎหมายภาษีอากร

2.3) แสดงข้อมูลการลงทุนต่อกรมสรรพากร และดําเนินการเสียภาษีในกรณีที มีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือมีการลงทุนไม่เป็น
ไปตามเงื อนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้
ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งจาก
บริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

1. เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่าซื อ
หน่วยลงทุนแล้ว และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว
ในกรณีที ผู้สั งซื อตั งแต่ 2 คนขึ นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั งซื อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อบุคคลเหล่านั นเป็นผู้ถือ
หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และถือเอาชื อแรกในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วย
ลงทุนและเป็นผู้ได้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี หากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนประสงค์เป็นอย่างอื น บริษัท
จัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หรือภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิด
บัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนเป็นรายการที ถูกต้อง

ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฎิบัติตามข้อกําหนดเงื อนไขต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื นใดหรือที 
ได้รับการแต่งตั งเพิ มเติม สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการ
ดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ

4.2. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะ
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการ
โดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วัน
ทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5. บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับ ตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือ
หน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือผู้
ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที บริษัท
จัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื อ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่า
เป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุน
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
ส่วนที  1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ
ไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนินการ
ของ บลจ.

กรณีกองทุนที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี 
หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูก
หนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี 
ได ้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ.
พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนโดยมีนัย
สําคัญต่อ NAV ของกองทุนนั นประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้
ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

1. การกําหนดให้เป็น
ผู้มีสิทธิได้รับเงินได้
สุทธิจากทรัพย์สินอื น
ที ได้จากการรับชําระ
หนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ใน
ทะเบียน ณ วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี 
หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่ บลจ. ดําเนิน
การตาม 1.2 ก่อนแล้ว

1.2 อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ไดก้็ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จ
จริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา
ที สมเหตุสมผล

2. การแจ้งต่อ
สํานักงาน

ข้อมูล: ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสํารอง (ถ้ามี) และ
วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวันที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้
ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่กรณี

ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

3. การจัดให้มีข้อมูล จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที สํานักงานใหญ่
สํานักงานสาขาของ บลจ. และสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ใน
การซื อขายหน่วยของกองทุน ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที บลจ.แจ้งสํานักงานเป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 30 วันด้วย



บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา
ที สมเหตุสมผล และการจําหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1.  บลจ.
จะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันเพื อกองทุนได้เมื อดําเนินการดังนี 

(1)  ระบุรายละเอียดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นไว้ในข้อผูกพัน
(2)  ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง โดยดําเนินการ

ดังนี 
(2.1)  ระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนจะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน

ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่าย
ทรัพย์สิน เป็นต้น

(2.2)  ระบุเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี 
(2.3)  จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

(2.3.1)  เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2.3.2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บลจ. จัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสาร

หนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นขาด
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที  2 การดําเนินการเมื อ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเพื อกองทุน

การดําเนินการ รายละเอียด

1. แจ้งข้อมูลต่อสํานักงานภายใน 15
วันทําการนับแต่วันที ได้รับทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 
ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที 
บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น พร้อมทั งราย
ละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่างน้อยเกี ยวกับทรัพย์สิน
ดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายในวันทําการถัด
จากวันที บลจ. ได้แจ้งสํานักงานตาม
1. เป็นระยะเวลา ≥ 30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้
ในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ. ระบุไว้
ในการประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยในครั งถัดจากวันที ได้รับทรัพย์สินนั นมาว่า
กองทุนได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุนสามารถขอดูรายละเอียดได้ที 
สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้ระบุไว้ในการประกาศดัง
กล่าวไม่น้อยกว่า 3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สินที กองทุนได้
รับมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สิน
อื น

เพื อใช้ในการคํานวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคม
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณ NAV ของกองทุนที มีการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 บลจ. ต้องไม่นําทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้องนําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 
ด้วยทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

5. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 ให ้บลจ. จําหน่ายทรัพย์สิน
ที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ (เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อผูกพันและตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดังนี 

5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นสามารถลงทุนได้ บลจ.อาจมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นไม่สามารถลงทุนได้ บลจ. ต้อง
จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที ได้จาก
การบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วยภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1. ของส่วนที  1 แล้วแต่กรณี
ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการ
รับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย บลจ.
อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวไปรวมจ่ายใน
โอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจนครบ
ถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี นั น
ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวมคํานวณเป็น NAV ของกอง
ทุนก็ได้ ทั งนี บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้ระบุรายละเอียดไว้ในข้อ
ผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น
0 หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี ตามตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องดัง
กล่าวเป็นเงิน ให ้บลจ. ปฏิบัติตาม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตามและ
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของ
กฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้
รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติโดย
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทใน
วันทําการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวม
(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าสามสิบห้ารายในวันทําการใด

(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ความใน (3) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสม
เหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ
ที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

(4) กรณีที ปรากฏข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ความในวรรคหนึ ง (3) และ (4) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมตลาดเงิน
(2) กองทุนรวมดัชนี
(3) กองทุนรวมอีทีเอฟ
(4) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(5) กองทุนรวมฟีดเดอร์

22.1.2. เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3. เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้เเล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัดหรือ
แย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ใน
การจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

22.1.5 เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวมตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

22.1.6 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที เลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเกิด
เหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับวงเงินที ได้รับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุน เพื อนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(6) กรณีที กองทุน Global Property Equities Fund มีประเภทและชนิดของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์
พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ ไม่อาจลงทุนได้ โดยประเภทและชนิดของทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
22.2.1 เมื อปรากฏเหตุให้เลิกกองทุน ตามข้อ 22.1. บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุน ดังต่อไปนี เว้นแต่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

2.แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อย ดังนี 

(ก) บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทที มีความเสี ยงต่ําสุด โดยไม่
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการ
เลี ยงชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้าย
การลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไป
ตามเงื อนไขโดยครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยัง
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
(2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด

2.2แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1)แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที มีหลักฐานว่า
สามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2)แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3)แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิด
เหตุให้เลิกกองทุน

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิด
เหตุให้เลิกกองทุน

4. รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที 
เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

5. ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังRMFอื นตามแนวทางที กําหนดในข้อผูกพัน โดยไม่ชักช้า

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า ใ
บริษัทจัดการดําเนินการ ดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าว ≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภท
กระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้
เงินคืนเมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุน

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื อทําหน้าที 
รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่างอื น
ตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

ทั งนี ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนิน
การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็น
กรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ
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การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 
ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  1 Empire Tower, 32nd Fl., South Sathorn Rd., 
Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand 
Tel : +6626866100 Fax : +6626700430  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 
(1) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก และดําเนินการเพิ มจํานวน
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด
(3) แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ รวมทั งจัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนํา
ทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน และนําทรัพย์สินและผลประโยชน์ดังกล่าวของกองทุนฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
(4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอยู่เท่าที จําเป็น ทั งนี เพื อรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
(5) ดําเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื นใดแทนกองทุนกับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ดัง
กล่าว
(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6 "การเสนอขายภาย
หลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย ลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนที ได้
รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับ
ซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง” 
(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน
(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 10 “ การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ” 
(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 15 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 
(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 15 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 
(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19 “การขอมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ ” 
(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุน
ทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการ
ตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดในส่วนข้อผู้กพัน ข้อ 22 “การเลิกกองทุนรวม”
(14) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(16) จัดทําและจัดส่งรายงานตามที กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด
(17) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการนั น
(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ นวันทําการนั น
(19) จัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ที มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึ งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ มเติม พร้อมทั งวันที หลักทรัพย์มีมูลค่าเกินอัตราที 
กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที หลักทรัพย์และ/หรือ
ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราที กําหนด
(20) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนแล้ว กรณีอื นนอกจากการจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน และการแก้ไขเพิ ม
เติมจํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น
(21) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชี และจัดส่งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชี รวมทั งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี 
ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุน
(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ2 “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
(27) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้ถึงซึ งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(28) ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั ง
ในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัทจัดการ
กองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในสัญญา
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกองทุน
เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกองทุน
และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย สั งซื อตามสิทธิ ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุน
ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบหลักฐานถูกต้อง
และครบถ้วนแล้ว
(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมในกรณี
ที วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(6) จ่ายเงินตามคําสั งของผู้ชําระบัญชีให้นายทะเบียนหลักทรัพย์เพื อคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(7) ทําหน้าที ในช่วงระยะเวลาการชําระบัญชีดังต่อไปนี 
(ก) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชําระบัญชีจะเสร็จสิ น
(ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในกรณีที ผู้ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
ทราบโดยไม่ชักช้า
ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ (ก) และ (ข) จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้ว
(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ดูแล ทวงถาม ติดตาม
ทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุน การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื น
ใดที กองทุนพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั น ๆ รวมทั งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที มีความจําเป็น
ที ต้องป้องกันการเสียสิทธิที มีอยู่หรือเกี ยวข้องกับหลักทรัพย์นั นๆ การเปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี ยนแปลงอื นใด
ที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทัน
ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดังกล่าวโดย
ละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด
(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่างทําการ
ปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ
(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน
(15) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(16) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(17) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน
(18) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(19) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นยอดรวมให้แก่บริษัทจัดการเพื อชําระให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(20) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน
(21) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนในหรือ
มีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
(22) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์
(23) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ซึ งพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเกิดขึ นจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงหรือการไม่กระทําตามหน้าที โดยเจตนาทุจริตของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวาร หรือบุคคลอื นใดที 
ทํางานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และ
เมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความถูกต้องและ
ครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั นจะ
เป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็นผู้
ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียง
พอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
1. เมื อบริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดย
บอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน
2. ในกรณีที บริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ตกลงไว้ ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใดอันมี
ผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศคําสั งระเบียบและ
ข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอก
กล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
5 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที 
บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการ
แก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที กําหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขอ
อนุญาตเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนด
เวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่แทนโดยพลัน ทั งนี เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั งการเป็นอย่างอื น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที 
ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอก
เลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า
15 วัน

อนึ ง ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื นใดที จําเป็น เพื อให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานทั งหมดเป็นไปโดย
เรียบร้อยโดยฉับพลัน เพื อสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื อง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้นใ
กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแต่ง
ตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

และ/หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือศูนย์รับฝาก
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) 

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 

หรือบุคคลอื นที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น ดังต่อไป
นี 
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการหรือ
กองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่งตั ง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) จัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(4) แจกจ่ายหรือรับเอกสารเกี ยวกับการขอใช้บริการกองทุนเปิดและการสั งซื อหรือการขายคืนหน่วยลงทุน
(5) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน
(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด
(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้
สนใจทั วไป รวมทั งทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น ตลอดระยะเวลาที ปฏิบัติหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามเงื อนไขการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน ตามที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ7. "การรับซื อคืนหน่วยลงทุน" 

อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติตาม
เงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตาม
เงื อนไขที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสียภาษีเพิ มเติมตามที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร
ด้วย

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอน
หน่วยลงทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไข วิธีจัดการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ประกาศกําหนด

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุน
เพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนเมื อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในข้อ 23 “การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน”

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิในการได้รับประโยชน์ต่าง ๆ ที กองทุนจัดไว้ให้สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน
ในอนาคต เมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการอาจจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเพิ มเติม โดย ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับประโยชน์นี อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั งนี บริษัท
จัดการถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี มิได้ช่วยให้ระดับความเสี ยงและผล
ตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเปลี ยนแปลงเพิ มขึ นหรือลดลง
อนึ ง เนื องจากบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เอง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการ
แก้ไข เปลี ยนแปลงหรือยกเลิกเงื อนไขเกี ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในอนาคตได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ก่อน

13.7.2 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย จ่ายโอน
หรือนําไปเป็นประกัน

13.7.3 สิทธิในการได้รับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่สามารถ
ชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน” 

13.7.4 สิทธิในการเปลี ยนแปลงข้อมูลในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบัญชีกองทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะแจ้งแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลที ได้แจ้งไว้เมื อเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื อเปิดบัญชีกองทุน
ต้องกรอกใบคําขอแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูล และยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนเพื อแก้ไขข้อมูลโดยผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องยื นเอกสารประกอบ (ถ้ามี) เพื อให้นายทะเบียนดําเนินการแก้ไขข้อมูลในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบัญชีกองทุนต่อไป
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล

13.7.5 สิทธิประโยชน์ด้านภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุน
1) สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวง กฎหมาย ประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรและที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี) ซึ งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีเกี ยวกับการลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ
1.1) กฎกระทรวง ฉบับที  228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที  9 กุมภาพันธ์
2544 

1.2) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  90) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  12 มีนาคม 2544 

1.3) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  91) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  15 มีนาคม 2544 

1.4) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  93) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  19 มิถุนายน 2544 

1.5) กฎหมายภาษีอากรอื นใดที เกี ยวข้องที มีการเปลี ยนแปลง เพิ มเติม แก้ไข และจะมีขึ นในอนาคต

2) หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน
การลงทุนในกองทุนเพื อการเลี ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ดําเนินการ
ตามเงื อนไขที กฎหมายภาษีอากรกําหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีหน้าที ต่อไปนี 

2.1) ศึกษาคู่มือภาษีอากร และหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจลงทุน

2.2) ตรวจสอบการลงทุนในกองทุนเพื อการเลี ยงชีพของตนเองให้เป็นไปตามเงื อนไขที กําหนดในกฎหมายภาษีอากร

2.3) แสดงข้อมูลการลงทุนต่อกรมสรรพากร และดําเนินการเสียภาษีในกรณีที มีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือมีการลงทุนไม่เป็น
ไปตามเงื อนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้
ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งจาก
บริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

1. เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่าซื อ
หน่วยลงทุนแล้ว และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว
ในกรณีที ผู้สั งซื อตั งแต่ 2 คนขึ นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั งซื อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อบุคคลเหล่านั นเป็นผู้ถือ
หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และถือเอาชื อแรกในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วย
ลงทุนและเป็นผู้ได้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี หากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนประสงค์เป็นอย่างอื น บริษัท
จัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หรือภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิด
บัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนเป็นรายการที ถูกต้อง

ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฎิบัติตามข้อกําหนดเงื อนไขต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื นใดหรือที 
ได้รับการแต่งตั งเพิ มเติม สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการ
ดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ

4.2. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะ
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการ
โดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วัน
ทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5. บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับ ตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือ
หน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือผู้
ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที บริษัท
จัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื อ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่า
เป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุน
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
ส่วนที  1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ
ไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนินการ
ของ บลจ.

กรณีกองทุนที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี 
หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูก
หนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี 
ได ้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ.
พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนโดยมีนัย
สําคัญต่อ NAV ของกองทุนนั นประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้
ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

1. การกําหนดให้เป็น
ผู้มีสิทธิได้รับเงินได้
สุทธิจากทรัพย์สินอื น
ที ได้จากการรับชําระ
หนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ใน
ทะเบียน ณ วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี 
หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่ บลจ. ดําเนิน
การตาม 1.2 ก่อนแล้ว

1.2 อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ไดก้็ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จ
จริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา
ที สมเหตุสมผล

2. การแจ้งต่อ
สํานักงาน

ข้อมูล: ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสํารอง (ถ้ามี) และ
วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวันที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้
ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่กรณี

ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

3. การจัดให้มีข้อมูล จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที สํานักงานใหญ่
สํานักงานสาขาของ บลจ. และสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ใน
การซื อขายหน่วยของกองทุน ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที บลจ.แจ้งสํานักงานเป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 30 วันด้วย



บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา
ที สมเหตุสมผล และการจําหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1.  บลจ.
จะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันเพื อกองทุนได้เมื อดําเนินการดังนี 

(1)  ระบุรายละเอียดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นไว้ในข้อผูกพัน
(2)  ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง โดยดําเนินการ

ดังนี 
(2.1)  ระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนจะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน

ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่าย
ทรัพย์สิน เป็นต้น

(2.2)  ระบุเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี 
(2.3)  จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

(2.3.1)  เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2.3.2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บลจ. จัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสาร

หนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นขาด
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที  2 การดําเนินการเมื อ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเพื อกองทุน

การดําเนินการ รายละเอียด

1. แจ้งข้อมูลต่อสํานักงานภายใน 15
วันทําการนับแต่วันที ได้รับทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 
ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที 
บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น พร้อมทั งราย
ละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่างน้อยเกี ยวกับทรัพย์สิน
ดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายในวันทําการถัด
จากวันที บลจ. ได้แจ้งสํานักงานตาม
1. เป็นระยะเวลา ≥ 30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้
ในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ. ระบุไว้
ในการประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยในครั งถัดจากวันที ได้รับทรัพย์สินนั นมาว่า
กองทุนได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุนสามารถขอดูรายละเอียดได้ที 
สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้ระบุไว้ในการประกาศดัง
กล่าวไม่น้อยกว่า 3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สินที กองทุนได้
รับมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สิน
อื น

เพื อใช้ในการคํานวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคม
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณ NAV ของกองทุนที มีการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 บลจ. ต้องไม่นําทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้องนําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 
ด้วยทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

5. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 ให ้บลจ. จําหน่ายทรัพย์สิน
ที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ (เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อผูกพันและตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดังนี 

5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นสามารถลงทุนได้ บลจ.อาจมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นไม่สามารถลงทุนได้ บลจ. ต้อง
จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที ได้จาก
การบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วยภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1. ของส่วนที  1 แล้วแต่กรณี
ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการ
รับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย บลจ.
อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวไปรวมจ่ายใน
โอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจนครบ
ถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี นั น
ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวมคํานวณเป็น NAV ของกอง
ทุนก็ได้ ทั งนี บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้ระบุรายละเอียดไว้ในข้อ
ผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น
0 หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี ตามตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องดัง
กล่าวเป็นเงิน ให ้บลจ. ปฏิบัติตาม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตามและ
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของ
กฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้
รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติโดย
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทใน
วันทําการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวม
(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าสามสิบห้ารายในวันทําการใด

(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ความใน (3) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสม
เหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ
ที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

(4) กรณีที ปรากฏข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ความในวรรคหนึ ง (3) และ (4) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมตลาดเงิน
(2) กองทุนรวมดัชนี
(3) กองทุนรวมอีทีเอฟ
(4) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(5) กองทุนรวมฟีดเดอร์

22.1.2. เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3. เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้เเล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัดหรือ
แย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ใน
การจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

22.1.5 เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวมตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

22.1.6 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที เลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเกิด
เหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับวงเงินที ได้รับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุน เพื อนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(6) กรณีที กองทุน Global Property Equities Fund มีประเภทและชนิดของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์
พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ ไม่อาจลงทุนได้ โดยประเภทและชนิดของทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
22.2.1 เมื อปรากฏเหตุให้เลิกกองทุน ตามข้อ 22.1. บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุน ดังต่อไปนี เว้นแต่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

2.แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อย ดังนี 

(ก) บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทที มีความเสี ยงต่ําสุด โดยไม่
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการ
เลี ยงชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้าย
การลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไป
ตามเงื อนไขโดยครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยัง
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
(2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด

2.2แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1)แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที มีหลักฐานว่า
สามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2)แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3)แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิด
เหตุให้เลิกกองทุน

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิด
เหตุให้เลิกกองทุน

4. รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที 
เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

5. ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังRMFอื นตามแนวทางที กําหนดในข้อผูกพัน โดยไม่ชักช้า

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า ใ
บริษัทจัดการดําเนินการ ดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าว ≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภท
กระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้
เงินคืนเมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุน

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื อทําหน้าที 
รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่างอื น
ตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

ทั งนี ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนิน
การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็น
กรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

1

2

1

2

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ
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1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 
ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  1 Empire Tower, 32nd Fl., South Sathorn Rd., 
Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand 
Tel : +6626866100 Fax : +6626700430  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 
(1) ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก และดําเนินการเพิ มจํานวน
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการที ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด
(3) แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ รวมทั งจัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนํา
ทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน และนําทรัพย์สินและผลประโยชน์ดังกล่าวของกองทุนฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
(4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอยู่เท่าที จําเป็น ทั งนี เพื อรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
(5) ดําเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื นใดแทนกองทุนกับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ดัง
กล่าว
(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6 "การเสนอขายภาย
หลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วย ลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนที ได้
รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับ
ซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง” 
(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน
(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 10 “ การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ” 
(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 15 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 
(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 15 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียก
เก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 
(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19 “การขอมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ ” 
(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุน
ทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการ
ตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดในส่วนข้อผู้กพัน ข้อ 22 “การเลิกกองทุนรวม”
(14) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(16) จัดทําและจัดส่งรายงานตามที กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด
(17) จัดทํารายงานการซื อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการนั น
(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื อกองทุนเป็นรายวัน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกสิ นวันทําการนั น
(19) จัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ที มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึ งมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ มเติม พร้อมทั งวันที หลักทรัพย์มีมูลค่าเกินอัตราที 
กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที หลักทรัพย์และ/หรือ
ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราที กําหนด
(20) แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนแล้ว กรณีอื นนอกจากการจดทะเบียนเพิ มจํานวนเงินทุน และการแก้ไขเพิ ม
เติมจํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุน ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น
(21) จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ วันสิ นปีบัญชี และจัดส่งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชี รวมทั งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี 
ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุน
(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ2 “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
(27) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้ถึงซึ งวัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(28) ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั ง
ในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัทจัดการ
กองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในสัญญา
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกองทุน
เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกองทุน
และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย สั งซื อตามสิทธิ ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุน
ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบหลักฐานถูกต้อง
และครบถ้วนแล้ว
(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมในกรณี
ที วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(6) จ่ายเงินตามคําสั งของผู้ชําระบัญชีให้นายทะเบียนหลักทรัพย์เพื อคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(7) ทําหน้าที ในช่วงระยะเวลาการชําระบัญชีดังต่อไปนี 
(ก) ดูแล รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชําระบัญชีจะเสร็จสิ น
(ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในกรณีที ผู้ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
ทราบโดยไม่ชักช้า
ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ (ก) และ (ข) จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้ว
(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ดูแล ทวงถาม ติดตาม
ทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุน การรับเงินปันผล การรับดอกเบี ย และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื น
ใดที กองทุนพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั น ๆ รวมทั งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที มีความจําเป็น
ที ต้องป้องกันการเสียสิทธิที มีอยู่หรือเกี ยวข้องกับหลักทรัพย์นั นๆ การเปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี ยนแปลงอื นใด
ที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทัน
ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดังกล่าวโดย
ละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด
(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่างทําการ
ปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ
(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน
(15) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(16) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(17) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน
(18) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(19) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นยอดรวมให้แก่บริษัทจัดการเพื อชําระให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(20) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน
(21) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนในหรือ
มีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม
(22) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์
(23) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ซึ งพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเกิดขึ นจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงหรือการไม่กระทําตามหน้าที โดยเจตนาทุจริตของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวาร หรือบุคคลอื นใดที 
ทํางานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และ
เมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความถูกต้องและ
ครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั นจะ
เป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็นผู้
ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียง
พอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
1. เมื อบริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดย
บอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน
2. ในกรณีที บริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ตกลงไว้ ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื นใดอันมี
ผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศคําสั งระเบียบและ
ข้อบังคับดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผล
ประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอก
กล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
4. ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุน
ที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
5 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที 
บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจ้งการ
แก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที แก้ไขเสร็จสิ น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที กําหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขอ
อนุญาตเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนด
เวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่แทนโดยพลัน ทั งนี เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั งการเป็นอย่างอื น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที 
ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอก
เลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า
15 วัน

อนึ ง ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ นสุดลง ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารหลักฐาน
ทั งหมดของกองทุนให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําสั งของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื นใดที จําเป็น เพื อให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐานทั งหมดเป็นไปโดย
เรียบร้อยโดยฉับพลัน เพื อสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื อง

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้นใ
กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแต่ง
ตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

และ/หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือศูนย์รับฝาก
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) 

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์026866100 โทรสาร 026700430 

หรือบุคคลอื นที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น ดังต่อไป
นี 
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการหรือ
กองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่งตั ง
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(3) จัดส่งหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่ายตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(4) แจกจ่ายหรือรับเอกสารเกี ยวกับการขอใช้บริการกองทุนเปิดและการสั งซื อหรือการขายคืนหน่วยลงทุน
(5) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน
(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ
(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด
(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้
สนใจทั วไป รวมทั งทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น ตลอดระยะเวลาที ปฏิบัติหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามเงื อนไขการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน ตามที ระบุในส่วนข้อมูลโครงการข้อ7. "การรับซื อคืนหน่วยลงทุน" 

อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติตาม
เงื อนไขและวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตาม
เงื อนไขที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสียภาษีเพิ มเติมตามที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร
ด้วย

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนการโอน
หน่วยลงทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไข วิธีจัดการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ประกาศกําหนด

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุน
เพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนเมื อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในข้อ 23 “การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน”

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิในการได้รับประโยชน์ต่าง ๆ ที กองทุนจัดไว้ให้สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน
ในอนาคต เมื อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการอาจจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเพิ มเติม โดย ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับประโยชน์นี อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั งนี บริษัท
จัดการถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี มิได้ช่วยให้ระดับความเสี ยงและผล
ตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเปลี ยนแปลงเพิ มขึ นหรือลดลง
อนึ ง เนื องจากบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เอง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการ
แก้ไข เปลี ยนแปลงหรือยกเลิกเงื อนไขเกี ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในอนาคตได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ก่อน

13.7.2 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย จ่ายโอน
หรือนําไปเป็นประกัน

13.7.3 สิทธิในการได้รับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่สามารถ
ชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน” 

13.7.4 สิทธิในการเปลี ยนแปลงข้อมูลในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบัญชีกองทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที ประสงค์จะแจ้งแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลที ได้แจ้งไว้เมื อเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื อเปิดบัญชีกองทุน
ต้องกรอกใบคําขอแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูล และยื นให้แก่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนเพื อแก้ไขข้อมูลโดยผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องยื นเอกสารประกอบ (ถ้ามี) เพื อให้นายทะเบียนดําเนินการแก้ไขข้อมูลในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบัญชีกองทุนต่อไป
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล

13.7.5 สิทธิประโยชน์ด้านภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุน
1) สิทธิและหน้าที เกี ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวง กฎหมาย ประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรและที แก้ไขเพิ มเติม (ถ้ามี) ซึ งผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีเกี ยวกับการลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ
1.1) กฎกระทรวง ฉบับที  228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที  9 กุมภาพันธ์
2544 

1.2) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  90) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  12 มีนาคม 2544 

1.3) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  91) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  15 มีนาคม 2544 

1.4) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี ยวกับภาษีเงินได ้(ฉบับที  93) เรื อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื อนไขเพื อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้เท่าที ได้จ่ายเป็นค่าซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพ ลงวันที  19 มิถุนายน 2544 

1.5) กฎหมายภาษีอากรอื นใดที เกี ยวข้องที มีการเปลี ยนแปลง เพิ มเติม แก้ไข และจะมีขึ นในอนาคต

2) หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน
การลงทุนในกองทุนเพื อการเลี ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ดําเนินการ
ตามเงื อนไขที กฎหมายภาษีอากรกําหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีหน้าที ต่อไปนี 

2.1) ศึกษาคู่มือภาษีอากร และหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจลงทุน

2.2) ตรวจสอบการลงทุนในกองทุนเพื อการเลี ยงชีพของตนเองให้เป็นไปตามเงื อนไขที กําหนดในกฎหมายภาษีอากร

2.3) แสดงข้อมูลการลงทุนต่อกรมสรรพากร และดําเนินการเสียภาษีในกรณีที มีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือมีการลงทุนไม่เป็น
ไปตามเงื อนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้
ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งจาก
บริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

1. เมื อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) ได้รับใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที กําหนดแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามรายละเอียดในคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่าซื อ
หน่วยลงทุนแล้ว และผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว
ในกรณีที ผู้สั งซื อตั งแต่ 2 คนขึ นไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั งซื อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อบุคคลเหล่านั นเป็นผู้ถือ
หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และถือเอาชื อแรกในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วย
ลงทุนและเป็นผู้ได้รับเงินที ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี หากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนประสงค์เป็นอย่างอื น บริษัท
จัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หรือภายในวัน
ทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิด
บัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนเป็นรายการที ถูกต้อง

ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฎิบัติตามข้อกําหนดเงื อนไขต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื นใดหรือที 
ได้รับการแต่งตั งเพิ มเติม สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิด
ประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการ
ดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ

4.2. หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะ
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการ
โดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วัน
ทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5. บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับ ตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือ
หน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือผู้
ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที บริษัท
จัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื อ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่า
เป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุน
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
ส่วนที  1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ
ไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนินการ
ของ บลจ.

กรณีกองทุนที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี 
หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูก
หนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี 
ได ้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ.
พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนโดยมีนัย
สําคัญต่อ NAV ของกองทุนนั นประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้
ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

1. การกําหนดให้เป็น
ผู้มีสิทธิได้รับเงินได้
สุทธิจากทรัพย์สินอื น
ที ได้จากการรับชําระ
หนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ใน
ทะเบียน ณ วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี 
หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่ บลจ. ดําเนิน
การตาม 1.2 ก่อนแล้ว

1.2 อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ไดก้็ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จ
จริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา
ที สมเหตุสมผล

2. การแจ้งต่อ
สํานักงาน

ข้อมูล: ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสํารอง (ถ้ามี) และ
วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวันที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้
ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่กรณี

ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

3. การจัดให้มีข้อมูล จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที สํานักงานใหญ่
สํานักงานสาขาของ บลจ. และสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ใน
การซื อขายหน่วยของกองทุน ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที บลจ.แจ้งสํานักงานเป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 30 วันด้วย



บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา
ที สมเหตุสมผล และการจําหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1.  บลจ.
จะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันเพื อกองทุนได้เมื อดําเนินการดังนี 

(1)  ระบุรายละเอียดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นไว้ในข้อผูกพัน
(2)  ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง โดยดําเนินการ

ดังนี 
(2.1)  ระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนจะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน

ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่าย
ทรัพย์สิน เป็นต้น

(2.2)  ระบุเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี 
(2.3)  จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 

(2.3.1)  เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2.3.2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บลจ. จัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสาร

หนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นขาด
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที  2 การดําเนินการเมื อ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเพื อกองทุน

การดําเนินการ รายละเอียด

1. แจ้งข้อมูลต่อสํานักงานภายใน 15
วันทําการนับแต่วันที ได้รับทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 
ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที 
บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น พร้อมทั งราย
ละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่างน้อยเกี ยวกับทรัพย์สิน
ดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายในวันทําการถัด
จากวันที บลจ. ได้แจ้งสํานักงานตาม
1. เป็นระยะเวลา ≥ 30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้
ในการซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ. ระบุไว้
ในการประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยในครั งถัดจากวันที ได้รับทรัพย์สินนั นมาว่า
กองทุนได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุนสามารถขอดูรายละเอียดได้ที 
สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้ระบุไว้ในการประกาศดัง
กล่าวไม่น้อยกว่า 3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สินที กองทุนได้
รับมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สิน
อื น

เพื อใช้ในการคํานวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคม
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณ NAV ของกองทุนที มีการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 บลจ. ต้องไม่นําทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้องนําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 
ด้วยทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

5. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการ
รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 ให ้บลจ. จําหน่ายทรัพย์สิน
ที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดย
คํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ (เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อผูกพันและตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดังนี 

5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นสามารถลงทุนได้ บลจ.อาจมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นไม่สามารถลงทุนได้ บลจ. ต้อง
จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที ได้จาก
การบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วยภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1. ของส่วนที  1 แล้วแต่กรณี
ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการ
รับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย บลจ.
อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวไปรวมจ่ายใน
โอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจนครบ
ถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี นั น
ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวมคํานวณเป็น NAV ของกอง
ทุนก็ได้ ทั งนี บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้ระบุรายละเอียดไว้ในข้อ
ผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น
0 หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี ตามตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องดัง
กล่าวเป็นเงิน ให ้บลจ. ปฏิบัติตาม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตามและ
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของ
กฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้
รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติโดย
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวน ดังนี 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทใน
วันทําการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวม
(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าสามสิบห้ารายในวันทําการใด

(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด ทั งนี กรณีที เป็นกองทุนรวมที มีกําหนดระยะเวลาการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ซึ งกองทุนรวมเปิดให้รับซื อคืนหน่วยลงทุนเท่านั น

ความใน (3) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสม
เหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ
ที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

(4) กรณีที ปรากฏข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ความในวรรคหนึ ง (3) และ (4) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมตลาดเงิน
(2) กองทุนรวมดัชนี
(3) กองทุนรวมอีทีเอฟ
(4) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(5) กองทุนรวมฟีดเดอร์

22.1.2. เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3. เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้เเล้วทั งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัดหรือ
แย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ใน
การจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

22.1.5 เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวมตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

22.1.6 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที เลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเกิด
เหตุการณ์ดังต่อไปนี 
(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับวงเงินที ได้รับอนุญาตให้นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุน เพื อนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(6) กรณีที กองทุน Global Property Equities Fund มีประเภทและชนิดของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์
พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ ไม่อาจลงทุนได้ โดยประเภทและชนิดของทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังต่อไปนี 
22.2.1 เมื อปรากฏเหตุให้เลิกกองทุน ตามข้อ 22.1. บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื อเลิกกองทุน ดังต่อไปนี เว้นแต่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

2.แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อย ดังนี 

(ก) บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทที มีความเสี ยงต่ําสุด โดยไม่
เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการ
เลี ยงชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้าย
การลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไป
ตามเงื อนไขโดยครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยัง
กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
(2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด

2.2แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1)แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที มีหลักฐานว่า
สามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2)แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3)แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิด
เหตุให้เลิกกองทุน

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิด
เหตุให้เลิกกองทุน

4. รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที 
เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

5. ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังRMFอื นตามแนวทางที กําหนดในข้อผูกพัน โดยไม่ชักช้า

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า ใ
บริษัทจัดการดําเนินการ ดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าว ≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภท
กระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้
เงินคืนเมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุน

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื อทําหน้าที 
รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่างอื น
ตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด

ทั งนี ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนิน
การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และภาย
หลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็น
กรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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2

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี เพื อการเลี ยงชีพ
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