
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

รหัสกองทุน : K29 
ระดับความเสี่ยงของกองทุน 

ต่ํา 1 2 3 4 5 6 7 8 8+ สูง

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมและขอรับหนงัสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟ็กซ์ 0-2670-0430
Callcenter@ktam.co.th  
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ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
ชื่อ กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3) 

The Krung Thai Debt Securities RMF 3 : RMF3   
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน กองทุนรวมตราสารหนี้ 
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษ กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) 
อายุโครงการ ไม่กําหนดอายุโครงการ 
มูลค่าขั้นต่ําของการส่ังซ้ือครั้งแรก 500 บาท 
มูลค่าขั้นต่ําของการส่ังซ้ือครั้งถัดไป 500 บาท 
มูลค่าขั้นต่ําของการส่ังขายคืน  ไม่กําหนด 
จํานวนหน่วยลงทุนขั้นต่ําของการส่ังขายคืน ไม่กําหนด 
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา ไม่กําหนด 
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา ไม่กําหนด 
วันท่ีได้รับอนุมัติให้จัดต้ังกอง 18 กรกฎาคม 2548 
วันท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม 20 ตุลาคม 2548 
 
นโยบายการลงทุนของกองทุนรวม  
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รวมท้ังพันธบัตรรัฐวิสาหกิจท่ีมี
กระทรวงการคลังคํ้าประกัน และตราสารทางการเงินอ่ืน ท่ีผู้ออก หรือผู้รับรอง รับอาวัล หรือคํ้าประกันตราสารมีความม่ันคงสูง มีความเสี่ยง
ต่ํา รวมท้ังลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. กาํหนด ท้ังนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุน
ใน derivatives ท่ีแฝงอยู่ในธุรกรรม structured note ซ่ึงเป็น puttable / callable bond เท่านั้น  
 
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ประเภทตราสารหนี้ท่ีผู้ออกมีสิทธิในการ
บังคับไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด (callable) หรือตราสารหนี้ท่ีผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชําระหนี้คืนก่อนกําหนด (puttable) โดยมีการกําหนด
ผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราท่ีผันแปรตามอัตราดอกเบ้ียของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอ่ืน และไม่มีการกําหนดเง่ือนไข
การจ่ายผลตอบแทนท่ีอ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอ่ืนเพ่ิมเติม 
 
ท้ังนี้ กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันท่ีจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 
และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมท้ังช่วงระยะเวลาท่ีกองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงท่ีผู้
ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซ่ึงมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ในการคํานวณ
สัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 
 
 
 

สรุปข้อมูลกองทุนรวม
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ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม  
 

 ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง สัดส่วน (%) 

1 ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 50.00 
2 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคาร

กรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ 
50.00 

 
หมายเหตุ: 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซ่ึงอยู่ภายใต้กรอบนโยบาย
การลงทุนท่ีกําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันท่ีมีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คําอธิบาย
เกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ 
 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ 
ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การ
เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีท่ีผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกลา่วผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทุนสามารถ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้ 
 
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุน 
ไม่มี 
 
ลักษณะสําคัญของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความเสี่ยง 
     กองทุนรวมกําหนดอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาหรือตราสารดังกล่าวไว้อย่างไร  
กองทุนมีการกําหนดอัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit) ของตราสารที่มีสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามตารางสรุปอัตราส่วนของกองทุนรวม ซ่ึงเป็นไปตามที่ประกาศกําหนด 
 ผลกระทบทางลบภายใต้สมมติฐานและความเชื่อมั่นที่สมเหตุสมผลจากการลงทุนในสัญญาหรือตราสารดังกล่าวต่อเงินทุนของกองทุน
รวมเป็นอย่างไร  
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง โดยผลลบท่ีมากท่ีสุดของการลงทุนในตราสารดังกล่าวต่อเงินลงทุนคือทํา
ให้ผลตอบแทนของกองทุนต่ํากว่าผลตอบแทนท่ีควรจะได้รับเม่ือเปรียบเทียบกับกรณีท่ีกองทุนไม่ได้ลงทุนในตราสารดังกล่าว 
 
ลักษณะท่ีสําคัญของกองทุนรวม 
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รวมท้ังพันธบัตรรัฐวิสาหกิจท่ีมี
กระทรวงการคลังคํ้าประกัน และตราสารทางการเงินอ่ืน ท่ีผู้ออก หรือผู้รับรอง รับอาวัล หรือคํ้าประกันตราสารมีความม่ันคงสูง มีความเสี่ยง
ต่ํา รวมท้ังลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด ท้ังนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุน
ใน derivatives ท่ีแฝงอยู่ในธุรกรรม structured note ซ่ึงเป็น puttable / callable bond เท่านั้น  
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ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 
 เงินลงทุนจากการซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหน้ีภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3) จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมใน

การคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีท่ีลงทุน หากผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 หากลงทุนในกองทุนครบ 5 ปีและมีอายุไม่ต่ํากว่า 55 ปี ตามที่กฎหมายกําหนด เม่ือผู้ลงทุนไถ่ถอนหน่วยลงทุนและมีกําไรส่วนเกินจาก

การลงทุน กรณีผู้ลงทุนเปน็บุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ในส่วนนี้ 
 ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเพ่ิมจาการเพิ่มข้ึนของมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทําการขายคืนหน่วยลงทุน โดยกําไรส่วนเกินจากการ

เพ่ิมข้ึนของมูลค่าหน่วยลงทุน กรณีผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ในส่วนนี้ 
 

ลักษณะท่ีเหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสําหรับเงินลงทุน 
เหมาะสมสําหรับเงินลงทุนท่ีผู้ลงทุนต้องการออมเงินแบบต่อเนื่องระยะยาวเพื่อการเล้ียงชีพหลังเกษียณอายุท่ีต้องการผลตอบแทนท่ีดีและมี
ความเสี่ยงในการลงทุนในระดับต่ํา และผู้ลงทุนสามารถยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนได้บางส่วนซ่ึงผู้ลงทุนสามารถนําเงินลงทุนไปใช้สิทธิ
ประโยชน์ในการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากผู้ลงทุนปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 
จํานวนเงินทุนโครงการล่าสุด 
3,500 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและ
ไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
รอบระยะเวลาบัญชี 
วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชี : 31 กรกฎาคม ของทุกปี 
 
ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน  
 ความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ออกตราสารซึ่งกองทุนนําเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนไปลงทุน อาจทําให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับ
ผลตอบแทน ตามที่คาดหวัง เนื่องจากกองทุนไม่ได้รับชําระดอกเบี้ยและเงินต้นตามเวลาท่ีกําหนด 
 การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทําให้ราคาตราสารหนี้ผันผวนขึ้นลงได้ เช่น เมื่ออัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มสูงขึ้นตราสารก็จะมี
ราคาลดลง ส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) ลดลง ผู้ลงทุนก็อาจจะขาดทุนจากการลงทุนได้ ในทางตรงกันข้ามหากอัตรา
ดอกเบี้ยมีแนวโน้มลดลง ตราสารหนี้ก็จะมีราคาสูงข้ึน กองทุนก็จะมี NAV สูงข้ึน ซ่ึงผู้ลงทุนจะได้กําไรส่วนเกินจากการลงทุน ดังนั้นผู้ลงทุนจึง
ต้องทนต่อความเคล่ือนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุนได้ 
 
การเล่ือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะ
ในกรณีท่ีกําหนดไว้ในโครงการ ซ่ึงต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปน้ี 
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
(ก)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 
(ข)  มีเหตุท่ีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการ 
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(2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าต้ังแต่ 1 สตางค์ข้ึนไป และคดิเป็นอัตราต้ังแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาท่ีถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 
 
โดยเม่ือเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด 
 
การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งท่ีรับไว้แล้ว 
- การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งท่ีรับไว้หรือจะหยุดรับคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Suspension of Dealings) 
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดย
บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ว่าจําเป็นต้องระงับการซ้ือขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด 
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอ่ืนใดดังต่อไปน้ี ซ่ึงไม่เกินกว่ากรณีท่ีประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กําหนด 
(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจาก
ปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้  
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  
(1) การกระทําท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  
(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
(3) การกระทําท่ีเป็นการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย  
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ  
 
(2) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก
การท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกจิการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขาย
หลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงให้
กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ  
 
(3) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม  
 
อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of 
dealings) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง 
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หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และ/หรือประกาศอ่ืนใดท่ีจะมีแก้ไขหรือเพ่ิมเติมต่อไป  
 
ท้ังนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of 
dealings) ด้วยเหตุอ่ืนนอกจากนี้ ให้เปน็ไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทน. 11/2564 เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุน
รวมเพ่ือผู้ลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ี มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือ
ประกาศอ่ืนใดท่ีจะมีแก้ไขหรือเพ่ิมเติมต่อไป  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซ้ือตามคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซ้ือในกรณี
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัท
จัดการ 
 
ช่องทางท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
ท่านสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของท่านได้จาก 
- Website : www.ktam.co.th  
- บริษัทจัดการ (Call Center) : 0-2686-6100 กด 9 
 
ช่องทางท่ีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับกองทุนรวมนี้ 
- 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 
 
ช่องทางท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 
Website : www.ktam.co.th 
 
 
 
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รวมท้ังพันธบัตรรัฐวิสาหกิจท่ีมี
กระทรวงการคลังคํ้าประกัน และตราสารทางการเงินอ่ืน ท่ีผู้ออก หรือผู้รับรอง รับอาวัล หรือคํ้าประกันตราสารมีความม่ันคงสูง มีความเสี่ยง
ต่ํา รวมท้ังลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด ท้ังนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุน
ใน derivatives ท่ีแฝงอยู่ในธุรกรรม structured note ซ่ึงเป็น puttable / callable bond เท่านั้น โดยระดับความเสี่ยงของกองทุน
ดังกล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนี้ 
 
 

ปัจจัยความเสีย่งของกองทุนรวม
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1) ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากความผันผวนของราคาตราสารหนี้ หรือผลการตอบ
แทนโดยรวมของตราสารหนี้ปรับตัวข้ึนลงโดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ หรือภาวะตลาด เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความผันผวนของ
ค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น   
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจัดการจะทําการศึกษาปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องโดยมีคณะกรรมการลงทุนจะช่วยพิจารณา
จังหวะการลงทุนหรือปรับเปล่ียนตราสารหนี้ท่ีลงทุนให้สอดคล้องกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน เพ่ือลดความผันผวนของมูลค่าตรา
สารหนี้ท่ีลงทุน 
 
2) ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคนื
เงินต้น และหรือดอกเบี้ยได้ตามที่กําหนด   
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจัดการมีนโยบายการลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มี
กระทรวงการคลังคํ้าประกัน และตราสารทางการเงินอื่น ที่ผู้ออก หรือผู้รับรอง รับอาวัล หรือคํ้าประกันตราสารมีความมั่นคงสูง  มีความ
เสี่ยงตํ่า รวมท้ังลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุน
ในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivative)  และตราสารหนี้ท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structure Note) นอกจากนี้ ก่อนการ
ลงทุนจะมีการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหนี้โดยกรรมการลงทุนของบริษัทอีกชั้นหนึ่งซ่ึงจะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวลง 
 
3) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ซื ้อหรือขายตราสารไม่ได้ใน
ระยะเวลาหรือราคาตามท่ีกําหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซ้ือหรือขายตราสารมีจํากัด   
แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
บริษัทจัดการจะลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีสภาพคล่องสูงและจะดํารงสภาพคล่องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การดํารงสภาพคล่องท่ีสํานักงาน ก.ล.ต.
กําหนด 
 
4) ความเสี่ยงจากการทําสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระคืน
เงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กําหนด ซ่ึงจะส่งผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร และวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อราคา เพื่อให้สินทรัพย์ที่ลงทุนมี
คุณภาพและมีการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม 
 
5) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีซ้ือหรือขายตราสารไม่ได้ในระยะเวลาหรือราคาตามที่กําหนด
ไว้ เนื่องจากโอกาสในการซ้ือหรือขายตราสารมีจํากัด 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจัดการจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องสูงและจะดํารงสภาพคล่องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การดํารงสภาพคล่องที่สํานักงาน
ก.ล.ต.กําหนด 
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เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม 
-   เครื่องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) 
กองทุนรวมท่ัวไป 
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง ไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 
ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซ้ือขายใด โดยมีมูลค่าต้ังแต่ร้อยละ 5 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง(Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน  
 
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดย
พิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของทรัพย์สินหรือปัจจัยอ่ืนใดท่ีกระทบ
สภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทําได้เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 
 
ในกรณีท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเกบ็ Liquidity Fee เพ่ิมเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วย
สูตรการคํานวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วย
ลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได้ 
 
บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนี้   
 
ในกรณีท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา Liquidity Fee ท่ีเก็บจริง โดยปรับเพ่ิมได้ไม่เกินอัตราสูงสุดท่ีกําหนดในโครงการ และ
หรือปรับเพ่ิมระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือปรับเพ่ิมระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนท่ีจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมนี้ ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน
รวมหรือผ่านทางช่องทางอ่ืนท่ีบริษัทจัดการกําหนด   
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ท่ีแตกต่างกันตามระยะเวลาการถือ
ครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้  
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องการการใช้
เคร่ืองมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั้น  

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
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อย่างไรก็ตามการใช้เคร่ืองมือนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดข้ึนกับผู้ถือหน่วยลงทุนท่ียังคงลงทุนในกองทุนต่อไป 
เคร่ืองมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด 
 
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing)  
กองทุนรวมท่ัวไป 
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ด้วยวิธีปฎิบัติ : Full swing Pricing / Partial swing Pricing 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 
บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกําหนดโดยพิจารณา
ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซ้ือหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) ซ่ึงบริษัทจัดการอาจ
พิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทําได้
เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  
 
บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดย
พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอ่ืนใดท่ีกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนลงทุน ท้ังนี้
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชข้้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง
เท่าท่ีสามารถทําได้เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  
 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซ้ือขายใดท่ีสัดส่วนของมูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุน
สุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ท่ีบริษัทจัดการกําหนด  โดยที่มูลค่าซ้ือ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลคา่การซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) 
หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) ท้ังนี้ รายละเอียด
วิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกําหนด 
 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนี้   
 
ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได้ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องการการใช้
เคร่ืองมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา swing factor ท่ีเก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรับเพ่ิมไม่เกินอัตรา
สูงสุดท่ีระบุไว้ในโครงการ 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนในวันทําการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ 
swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องการใช้
เคร่ืองมือ swing pricing ในวันทําการนั้น ท้ังนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ท่ีได้ดําเนินการหรือ
ตัดสินใจไปแล้วท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวันทําการนั้น  แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุนท้ังหมดหรือ
บางส่วนของวันทําการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชําระด้วยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วย
ลงทุน   
 
ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของกองทุน (Anti-Dilution levies – ADLs) 
กองทุนรวมท่ัวไป 
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขายทรัพย์สินของกองทุน (Anti-Dilution 
levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือ
ประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานท่ีมีอํานาจอ่ืน ท้ังนี้ การกําหนด 
ADLs factor จะคํานึงถึงปจัจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของ
กองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือ
การประเมินจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทําได้เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 
 
การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกําหนด  โดยบริษัทจัดการจะ
คํานึงถึงปจัจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอ่ืนใด
ท่ีกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือ
สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทําได้เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 
 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวันทําการซ้ือขายใดท่ีสัดส่วนของมูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลค่าซ้ือขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุน  คํานวณจากมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วย
มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ท้ังนี้ รายละเอียดวิธีการ
คํานวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกําหนด 
 
บริษัทจัดการกําหนด  ADLs Threshold  โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปน้ี 
(1)        มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก  
(2)        มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก 
ซ่ึงบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับท่ีต่างกัน  
 
ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ ADLs นี้  ADLs ท่ีเรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน  
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บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนี้ 
 
ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพ
คล่องอ่ืนได้ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องการการใช้
เคร่ืองมือ ADLs ในวันทําการนั้น  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนในวันทําการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ ADLs 
และบริษัทจัดการจะนํายอดซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องการการใช้เคร่ืองมือ ADLs 
ในวันทําการนั้น  ท้ังนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ท่ีได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วท่ีเกี่ยวข้องกับ
การใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวันทําการนั้น  แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุนท้ังหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั้นไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินได้และรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชําระด้วยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ท่ีทํารายการซ้ือหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 
หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งท่ีเกิน ADLs threshold ท่ีบริษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิท่ีจะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิท่ีจะมีข้อกําหนดเพ่ิมเติมในการเรียกเก็บเฉพาะ
รายที่ทํารายการซ้ือหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตาม
แนวทางท่ีบริษัทจัดการจะกําหนดได้ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา ADLs ท่ีเรียกเก็บ ซ่ึงจะปรับเพ่ิมไม่เกินอัตราสูงสุดท่ีระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัท
จัดการจะเปดิเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอ่ืนท่ีบริษัทจัดการกําหนด  
 
อย่างไรก็ตาม การใช้เคร่ืองมือนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดข้ึนกับผู้ถือหน่วยท่ียังคงลงทุนในกองทุน
ต่อไป  เคร่ืองมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด 
 
-  การกําหนดเง่ือนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) 
กองทุนรวมท่ัวไป 
เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 7 วันทําการ 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Notice period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทําการ เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า 
ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) โดยมีหลักการในการ
พิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของ
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กองทุนรวม สภาพคล่องของตลาด หรือปัจจัยอ่ืนใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ 
ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทําได้เพ่ือให้สามารถ
ดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ  
 
บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice period ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนี้ได้   
            
บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณท่ีีกองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 
 
บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได้ 
 
ในกรณีท่ีมีการใช้ Notice period และมีเหตุท่ีทําให้ต้องใช้เคร่ืองมืออ่ืนด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิบัติกับคําสั่งท่ีได้จาก Notice 
period นั้นเช่นเดียวกับคําสั่งท่ีได้ตามปกติในวันท่ีทํารายการด้วย ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice period ร่วมกับเคร่ืองมืออ่ืน 
ได้แก่ Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเคร่ืองมืออ่ืน ๆ  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพ่ิมหรือลด Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรับเพ่ิมไม่เกิน Notice period 
สูงสุดท่ีกําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่าน
ทางช่องทางอ่ืนท่ีบริษัทจัดการกําหนด 
 
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) 
กองทุนรวมท่ัวไป 
เพดานการขายคืนหนว่ยลงทุน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ : 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วลงทุนไม่เกิน : 7 วันทําการ  
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดย
พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซ้ือ ขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของ
กองทุนผิดปกติ, สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ, เกิดการไถ่ถอนมากกว่า 
Redemption Gate ท่ีกําหนดไว้ หรือปัจจัยอ่ืนๆท่ีกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกําหนด
เงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ 
 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate threshold  ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้
เฉพาะวันทําการซ้ือขายใดท่ี สัดส่วนของมูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิท้ังหมดของกองทุน มีค่า
เท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลค่าซ้ือขายหนว่ยลงทุนสุทธิของกองทุน  คํานวณจากมูลค่าการซ้ือ
หน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) 
และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)  
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บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของ
คําสั่งรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันท่ีใช้ Redemption Gate  
 
บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละคร้ังแตกต่างกนัได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ํา
กว่า Redemption Gate ข้ันต่ํา และ  gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานท่ีระบุไว้ในโครงการ 
 
คําสั่งรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจัดการจะนาํไปทํารายการในวันทําการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับ
คําสั่งรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน-หลังของคําสั่งรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคําสั่งรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ส่วนท่ีเหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีส่งคําสั่งดังกลา่วได้ 
 
บริษัทจัดการจะทําการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุน ท้ังนี้ เว้นแต่กรณีท่ีกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช้ 
 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเม่ือมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า  
 
ในกรณีท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได้  
 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ท่ีแตกต่างกันในแต่ละวันทําการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนี้   
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพ่ิมหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  โดยจะปรับลดไม่ต่ํากว่า 
Redemption Gate ข้ันต่ําท่ีระบุในโครงการและหรือปรับเพ่ิมหรือลด gate period ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับเพ่ิมได้ไม่
เกินกว่าท่ีระบุไว้ในโครงการ ท้ังนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกําหนด 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช้  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate 
ก่อนระยะเวลาท่ีกําหนด การใช้เคร่ืองมืออ่ืนแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ท้ังนี้ ในกรณีท่ีไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ในส่วนท่ีเหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดท่ีค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถูกยกเลิก
คําสั่งโดยไม่ชักช้า  
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องการการใช้
เคร่ืองมือ Redemption Gate ในวันทําการนั้น  
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- การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งท่ีรับไว้หรือจะหยุดรับคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Suspension of 
Dealings) 
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันทําการ  

 
- การดําเนินการในกรณีท่ีผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี้หรือตราสารท่ีลงทุน ประสบปัญหาขาดสภาพ
คล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket)  
บริษัทจัดการจะกําหนดวิธีการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล เม่ือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการสามารถใช้วิธีการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ี
มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันท่ีได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิท่ีจะได้รับเงินภายหลังจากที่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินนั้นได้ ท้ังนี้ บริษัท
จัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 
 

 
 

เง่ือนไขท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถูกจํากัดสิทธิ 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวม
จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดังกล่าว  เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนท่ีถืออยู่ 
 
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียงท่ีมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี) 
ไม่มี ท้ังนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ท่ี www.ktam.co.th 
 
วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน 
กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ จึงไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นหลักประกันได้ 

การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคร้ังท่ีมี 
การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายคร้ังแรก บริษัทจัดการโดย 
นายทะเบียนจะดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือภายใน 15 วันทําการ นับต้ังแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอ 
ขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก และในกรณีท่ีบริษัทจัดการขาย หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดย 
นายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับตั้งแต่วันทําการขายหรือรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุน 
 
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการขาย หรือรับซ้ือคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก 
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย 

สิทธแิละขอ้จํากัดของผู้ถอืหน่วยลงทุน
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ข้อมูลเกีย่วกับบุคคลที่เกีย่วขอ้งกับการดําเนินการของกองทุนรวม 

ลงทุนภายในวันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนกําหนด 
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ท่ีทําการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
หน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้ 
 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วย 
ลงทุน เพ่ือเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอหรือ 
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอ 
สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพ่ือประโยชน์แก่ 
กองทุนโดยรวม หรือเพ่ือปกปอ้งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือ 
ว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 
 
ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัท
จัดการกองทุนรวม 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการหรือเว็ปไซต์ของ
บริษัทจัดการ (http://www.ktam.co.th) 
 
ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเข้าสู่
กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม 
 ท่านสามารถนําส่งข้อร้องเรียนได้ท่ี 

 - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2686-6100 
 - สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทร. 0-2263-6000 
   - ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โทร. 0-2544-3935 
 กองทุนรวมมีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

 

ภูมิลําเนาเพ่ือการวางทรัพย์ สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)  
ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอ่ืน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงท่ีอยู่ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเป็นภูมิลําเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีท่ีต้องมีการวางทรัพย์  
 
 
 
 

ข้อมูลเก่ียวกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 
ลําดับ รายชื่อ ตําแหน่ง 

1 นายวัชรา  ตันตริยานนท์         ประธานกรรมการ  
2 นายสุรพล  โอภาสเสถียร กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
3 พลตํารวจเอก จารุวัฒน์  ไวศยะ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
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รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 
ลําดับ รายชื่อ ตําแหน่ง 

4 นายลือชัย  ชัยปริญญา กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
5 นายอนามัย  ดําเนตร กรรมการ 
6 นางสาวกุลยา ตันติเตมิท กรรมการ 
7 นางลัดดาวัลย์ เมฆสุภะ กรรมการ 
8 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 177 กองทุน (ข้อมูล ณ สิ้นวันท่ี 31 สิงหาคม 2565) 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 486,032,277,674.36 บาท (ข้อมูล ณ สิ้นวันท่ี 31 สิงหาคม 2565) 

 
2. รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน 
 

รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน 
ลําดับ รายชื่อ ตําแหน่ง 

1 นางชวินดา หาญรัตนกูล 
กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสูงสุดสายงานจัดการลงทุน  
ดํารงตําแหน่ง ประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน 

2 นางแสงจันทร์ ลี 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน 
ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน 

3 นายศรชัย เตรียมวรกุล 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้ 
ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน  

4 นายสมชัย อมรธรรม 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์ 
ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน 

5 นายพีรพงศ์ กิจจาการ 
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนทางเลือก 
ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน 

6 นายยืนยง เทพจํานงค ์
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารทุน 
ดํารงตําแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน 

7 นายวีระ วุฒิคงศิริกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การลงทุน 
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รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน 
ลําดับ รายชื่อ ตําแหน่ง 

ดํารงตําแหน่ง ผู้สังเกตการณ์ 

8 นายกิตติศักด์ิ บุญราศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
ดํารงตําแหน่ง ผู้สังเกตการณ์ 

9 นางสาวทิพวัลย์ ภัทรกิจนิธิกุล 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สํานักกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 
ดํารงตําแหน่ง ผู้สังเกตการณ์ 

 
รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 

 

 

รายช่ือผู้จัดการกองทุน
รายช่ือ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน หน้าท่ีความรับผดิชอบ

คุณดวงพร จงศรีสวาท - Master of Arts in Business 
and Managerial Economics, 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
-บริหารธรุกจิบัณฑิต, การธนาคาร
และการเงิน, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 

1. ผู้จัดการกองทุน ฝา่ยลงทุนตราสารหนี้, บลจ. กรุงไทย 
2. ผู้จัดการกองทุน ฝา่ยลงทุนตราสารหนี้, บลจ. แลนด์ แอนด์ 

เฮ้าส ์จาํกัด 
3. ผู้จัดการกองทุน ฝา่ยลงทุนตราสารหนี้, กองทุนบาํเหน็จ

บํานาญข้าราชการ 
4. ฝ่ายค้าตราสาร, กองทุนบําเหน็จบาํนาญข้าราชการ 
5. ฝ่ายบรหิารเงิน, ธนาคารมิซูโฮ คอรป์อเรต จํากัด 

ผู้จัดการกองทุนหลัก 
ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี 

คุณกลุณัฐฐา 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 

Research and Strategic Department    

ผู้จัดการกองทุนรองท่ี 1
ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี 
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รายช่ือผู้จัดการกองทุน
รายช่ือ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน หน้าท่ีความรับผดิชอบ

คุณชินรัตน์ สังคะคุณ - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(การเงิน)  
สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
- บริหารธุรกจิบัณฑิต  
(การจดัการ) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

1. ผูจ้ัดการกองทุน ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี, บลจ. กรงุไทย  
2. ผูจ้ัดการกองทุน ฝ่ายลงทุน - การลงทุนทางเลือก และการ   

ลงทุนในตา่งประเทศ บลจ. ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั 
3. ผูจ้ัดการกองทุน ฝ่ายลงทุน - งานลงทุนในตราสารหน้ี บลจ.
ฟินันซ่า จาํกัด 

4. เทรดเดอร์ (ตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์) บล.เอเซีย 
พลัส จํากัด 

ผู้จัดการกองทุนรองท่ี 1
ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี 

คุณศรชัย เตรียมวรกุล - เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
- บริหารธุรกจิบัณฑิต (การบัญชี), 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

1. ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝา่ยลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.กรุง
ไทย  

2. ผู้อํานวยการอาวุโส ฝา่ยลงทุนตราสารหน้ี, บลจ.ภัทร  
3. ผู้อํานวยการอาวุโส ฝา่ยลงทุนและบริหารสภาพคล่อง, 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
4. ผู้อํานวยการอาวุโส ฝา่ยกลยุทธก์ารลงทุนและนักลงทุน

สัมพันธ์, บลจ.กรงุไทย  
5. ผู้อํานวยการอาวุโส ฝา่ยลงทุนลงตราสารหน้ี,  บลจ.   

กรุงไทย  
6. ผู้จัดการ ฝา่ยวิจัย, บลจ.กรุงไทย  
7. ผู้ช่วยผู้จดัการ ฝา่ยวิเคราะห์หลักทรพัย์, บล.ซิกโก้ จํากัด 

(มหาชน)  
8. ผู้วิจัย ฝ่ายเศรษฐกิจรายภาค, สถาบันเพ่ือการพัฒนา

ประเทศไทย (TDRI) 
9. เจ้าหน้าท่ีการตลาด ฝ่ายค้าหลักทรพัย์ บล.เคจีไอ 

ผู้จัดการกองทุนรองท่ี 2
ฝ่ายลงทุนตราสารหน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
 ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)   0 2359 0000 

 ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จํากัด (มหาชน) 0 2697 5454 

 ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) 0 2111 1111 

 ธนาคารออมสิน 0 2299 8000 

 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 0 2274 9400, 0 2276 1025 
 บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 0 2648 3333 

 บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด 0 2223 2288 

 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) 0 2305 9000 

 บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จํากัด Contact@dime.co.th 

 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน) 0 2658 8888 

 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  0 2363 6736 
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 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด  0 2680 1111 

 บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด 0 2508 1567 

 บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด 0 2108 8666 

 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด 0 2672 5999 

 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด(มหาชน) 0 2287 6950 

 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) 0 2658 5800 

 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากัด 0 2695 5000 

 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) 0 2659 7000 

 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  0 2696 0000 

 บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จํากัด (มหาชน)  0 2829 6292, 0 2829 6293 

 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี  (ประเทศไทย) จํากัด  0 2841 9000 

 บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  0 2648 1111 

 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส(ประเทศไทย) จํากัด 0 2857 7000 

 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จํากัด 0 2343 9555 

 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) 0 2217 8888 

 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด(มหาชน) 0 2231 3777 

 บริษัทหลักทรัพย์ พาย จํากัด (มหาชน) 0 2231 8600 

 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 

 บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ 0 2949 1999 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จํากัด 0 6220 6677 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด  0 2680 5000 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จํากัด 0 2030 3730 กด 2 

 บริษัทหลักทรัพย์ท่ีปรึกษาการลงทุนเทรเชอริสต์ จํากัด 0 2061 9621 
 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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ข้อมูลอื่น 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ 
 
รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์  ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
 
รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 
ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ท่ีเลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ : 0-2544-3935 โทรสาร : 0-2937-7783-4 
นอกจากหน้าท่ีตามที่กําหนดไว้ในสัญญาแต่งต้ัง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย 
 
รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุน 
 นายวิรัช อภิเมธีธํารง หรือ ดร.ปรีชา สวน 

 บริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด 
 เลขท่ี 518/3 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ นอธ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
 โทรศัพท์ 0-2252-2860   โทรสาร 0-2253-8730 ในฐานะผู้สอบบัญชี 

 
หรือบุคคลอ่ืนท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ทราบ  
 
 
 

ข้อกําหนดการซ้ือ ขายคืน และสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
ข้อกําหนดการซ้ือหน่วยลงทุน 
จํานวนเงินลงทุนขั้นต่ําของการส่ังซ้ือครั้งแรก : 500 บาท 
มูลค่าขั้นต่ําของการส่ังซ้ือครั้งถัดไป : 500 บาท 
ผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ่มเปิด
ทําการจนถึงเวลา 15.30 น. 
 
ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ดังนี้ 

1. กรณีสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ผู้สั่งซ้ือต้องชําระเป็นเงินสด คําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือ
ดราฟต์ สั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3)” และนําฝากได้ท่ี 

 -  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ 
 -  สาขา สวนมะลิ เลขท่ี 153-6-08774-2 
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2. กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ผู้สั่งซื้อต้องชําระเป็นเงินสด คําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือ
ดราฟต์ สั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย”และนําฝากได้ท่ี  
- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) สํานักลุมพินี   
- เลขท่ี 889-1-01226-1 
 

3. กรณีท่ีสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ดังต่อไปน้ี รายละเอียดตามตารางด้านล่าง ท้ังนี้ บริษัท
จัดการอาจแต่งต้ังผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมหรือยกเลิกการแต่งต้ังผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนใน
ภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ 
 

 ธนาคารไทยเครดติ เพื่อรายย่อย จํากัด (มหาชน)  บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส(ประเทศไทย) จํากดั 
 ธนาคารออมสิน  บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี้ จาํกัด 
 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จาํกดั (มหาชน)  บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จาํกดั (มหาชน)  บริษัทหลกัทรัพย์ บัวหลวง จาํกัด(มหาชน) 
 บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟวิเจอรส์ จาํกัด  บริษัทหลกัทรัพย์ พาย จาํกัด (มหาชน) 
 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากดั (มหาชน)  บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จาํกัด (มหาชน) 
 บริษัทหลกัทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จํากดั  บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน)  บริษัทหลกัทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   บริษัทหลกัทรัพย์ สยามเวลธ ์จาํกัด 
 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด   บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด 
 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จาํกดั  บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
 บริษัทหลกัทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จาํกัด  บริษัทหลกัทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ 
 บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จาํกัด  บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ช่ัน พาร์ทเนอร ์จํากัด 
 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากดั(มหาชน)  บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จาํกัด  
 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จาํกัด (มหาชน)  บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน เอก็ซ์สปริง จาํกัด 
 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จาํกัด  บริษัทหลกัทรัพย์ท่ีปรึกษาการลงทุนเทรเชอริสต์ จํากดั 
 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)  บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จํากัด 
 บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)   บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน เวล็ธ ์เมจิก จํากัด  
 บริษัทหลกัทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จาํกัด (มหาชน)   บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากดั  
 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี  (ประเทศไทย) จํากัด   บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จํากดั  
 บริษัทหลกัทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

 
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 



 

P a g e  21 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม   

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหน้ีภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF3)  
The Krung Thai Debt Securities RMF 3 

RMF3 

 - ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาย่อยอาคาร เอส วี ซิต้ี (พระราม3) เลขท่ีบัญชี 295-3-00099-9 
 - ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนพระรามที่ 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) สาขาถนนนางล้ินจี่ เลขท่ีบัญชี 838-1-00322-0  
 - ธนาคารพาณิชย์อ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ 
 
การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก : 
1. การขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3)” สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอ
ขายหน่วยลงทุน คู่มือภาษีอากร ใบคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน และสามารถทําการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ในวันและ
เวลาเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก ซ่ึงจะได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการโดยเร่ิมต้ังแต่เวลาเปิดทําการของ
บริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย ถึงเวลา 15.30 น. และตั้งแต่เวลาเปิดทําการของผู้สนับสนุนอ่ืนท่ีไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย ถึงเวลา 14.00 น. 
(ถ้ามี) 
 
ในกรณีท่ีไม่เคยมีบัญชีกองทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน และเอกสารท่ี
กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการกําหนดในการเปิดบัญชีซ่ึงลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้อง 
 
ผู้สั่งซ้ือหนว่ยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมท่ีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดใน ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน และแบบคําขอเปล่ียนแปลงข้อมูล 
รวมท้ังเงื่อนไขอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซ่ึงจะติดประกาศไว้ท่ีบริษัทจัดการ ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิใน
การกําหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
 
2. วิธีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนต้องสั่งซ้ือเป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่า 500 บาท ในการสั่งซ้ือแต่ละคร้ัง ท้ังนี้ ต้องไม่เกิน 300,000 บาท ในราคาจองซ้ือ
หน่วยละ 10 บาท โดยผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “ใบคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุน” และ “คําขอเปิดบัญชีกองทุน” 
(เฉพาะผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดท่ีจัดต้ังและจัดการโดยบริษัทจัดการเป็นคร้ังแรก) ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชําระเงินค่าซ้ือ
หน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนท่ีบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย โดยเริ่มต้ังแต่เวลาเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. และท่ีผู้สนับสนุนอ่ืนท่ีไม่ใช่
ธนาคารกรุงไทย ต้ังแต่เวลาเปิดทําการถึงเวลา 14.00 น. (ถ้ามี) 
 
3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี 
3.1. กรณีบุคคลธรรมดา 
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สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนาหนังสือ
เดินทางซ่ึงลงนามรับรองความถูกต้อง 
3.2. กรณีนิติบุคคล 
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ 
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท 
(3) ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงนาม 
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ท้ังนี้ เอกสารต่าง ๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 
 
4. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย โดยเร่ิมต้ังแต่เวลาเปิดทําการถึงเวลา 15.30 
น. โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั่งโอนเงินจากบัญชีเงนิฝากของธนาคารกรุงไทย ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี
เดียวกันกับท่ีทําการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยท่ีรับการสั่งซ้ือภายในวันเดียวกับวันท่ีสั่งซ้ือเท่านั้น 
 
หากชําระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีต้องส่งเรียกเก็บเงินและทราบผลในวันทําการถัดไป ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนต้องชําระ
ค่าซ้ือหน่วยลงทุนนั้นก่อนเวลาปิดรับเช็คต่างธนาคารเข้าบัญชี (เวลาปิด clearing) ท้ังนี้ สําหรับการซ้ือหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทย 
สาขาท่ีอยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั่งซ้ือต้องชําระเป็นเงินสด เช็ค หรือดราฟต์ของธนาคารกรุงไทยของสาขาน้ันเท่านั้น โดยเช็ค
หรือดราฟต์ดังกล่าวจะต้องลงวันท่ีท่ีสั่งซ้ือและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐ
เพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3)” 
 
ในกรณีท่ีสั่งซ้ือผ่านผู้สนับสนุนอ่ืนท่ีไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย หากสั่งซ้ือเป็นเงินสด หรือวิธีอ่ืนใดที่บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินได้ทันที ผู้
สั่งซ้ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซ้ือได้ต้ังแต่เวลาเปิดทําการของผู้สนับสนุนอ่ืนท่ีไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย ถึงเวลา 14.00 น. (ถ้ามี) แต่หากผู้สั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีต้องส่งเรียกเก็บเงินและทราบผลในวันทําการถัดไป ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนต้องชําระค่าซ้ือ
หน่วยลงทุนภายในเวลา 12.00 น. 
 
ในการชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีท่ีผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอ่ืนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ 
เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ และผู้สั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนท่ีได้ทําการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและได้ชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่า
ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ 
 
หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน ได้รับคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุน พร้อมท้ังเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุน จะส่งมอบสําเนาคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน ได้เรียกเก็บเงินตามคําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว 
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ในกรณีท่ีการชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิท่ีจะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนนั้น และจะดําเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์นั้นคืนให้กับผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 
 
5. การจัดสรรหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน ตามที่สั่งซ้ือและได้ชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ยกเว้นในกรณีท่ี
การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือ โดยใช้หลักการ “สั่งซ้ือก่อนได้ก่อน” ตามวันท่ีได้รับคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและได้ชําระ
ค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนท่ีเสนอขายคร้ังแรกก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายคร้ังแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดการเสนอขายก่อนครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปิด
ประกาศแจ้งให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทราบท่ีบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน 
 
ในกรณีท่ีมีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจํานวน
หน่วยลงทุนท่ีสามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั่งซ้ือ ท้ังนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วย ลงทุนแต่บางส่วนหรือท้ังหมดก็ได้ 
โดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 
 
ท้ังนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึน หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี(ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน
คร้ังแรก 
 
6. การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 
ในกรณีท่ีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามข้อการจัดสรรหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรท้ังหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินคา่ซ้ือ
หน่วยลงทุนส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือท้ังหมดโดยไม่มีดอกเบี้ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน ตามที่ระบุในคําขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 15 วันทํา
การนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 
 
7. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการยุติโครงการเนื่องจากหลังสิ้นสดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถขายหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนท้ังหมดพร้อมท้ังดอกเบี้ยท่ีเกิดข้ึนในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็ค
ขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน 
ตามที่ระบุในคําขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกตามสดัส่วนของเงินค่าสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบี้ยท่ีเกิดข้ึนในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ 
บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปีนับแต่วันท่ีครบกําหนดเวลานั้นจนถึงวันท่ีบริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซ้ือ
จนครบถ้วน 
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ในกรณีท่ีมีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ท้ังหมด จะทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดต้ังกองทุนได้ 
 
การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 
รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  
บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ทุกวันทําการ ต้ังแต่เวลาเปิดทําการของบริษัทจัดการ หรือ
ธนาคารกรุงไทย และผู้สนับสนุนอ่ืนท่ีไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย จนถึงเวลา 15.30 น. 
 
1. การขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการสั่งซ้ือ 
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มือภาษีอากร และเอกสารการสั่งซ้ือได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนทุกวันในระหว่างเวลาทํา
การ 
 
2. วิธีการเปิดบัญชีกองทุน 
ในกรณีท่ีไม่เคยมีบัญชีกองทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชี และเอกสารท่ีกําหนดอย่าง
ถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการกําหนดในการเปิดบัญชีซ่ึงลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 
 
ผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมท่ีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน และแบบคําขอ
เปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมท้ังเงื่อนไขอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกําหนด ซ่ึงจะติดประกาศไว้บริษัทจัดการเพ่ือแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบ ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว 
 
3 วิธีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 
3.1. วิธีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย และผู้สนับสนุนอ่ืนท่ีไม่ใชธ่นาคารกรุงไทย (ถ้ามี) 
• ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย และผู้สนับสนุนอ่ืน โดยกรอกใบคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุน
ให้ครบถ้วน พร้อมท้ังจะต้องสั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงินไม่ต่ํากว่า 500 บาท 
• ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนต้องส่งใบคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการหรือธนาคารกรุงไทย หรือผู้สนับสนุนอ่ืน พร้อมท้ังชําระค่าสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนเต็มจํานวน 
 
3.2. วิธีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านเคร่ืองฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้โดยวิธีการดังต่อไปน้ี เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซ้ือ-ขายคืนหน่วย
ลงทุนผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัว โดยปฏิบัติตามข้ันตอน
การทํารายการท่ีกําหนดในหน้าจอของเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือตามท่ีระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซ้ือขายหน่วยลงทุน
ผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) จนครบข้ันตอนการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนก่อนเวลาปิด
ทําการของธนาคารกรุงไทยในวันทําการใดเป็นรายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนในวันทําการนั้น และการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนต้ังแต่เวลาปิดทําการของ
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ธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใด ๆ ของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของ
วันทําการถัดไป ท้ังนี้ ให้ใช้เวลาท่ีบันทึกของเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยท่ีบันทึกรายการเป็นหลัก 
 
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านเคร่ืองฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ดังกล่าวได้ หากผู้สั่งซ้ือและเครื่องฝาก
ถอนอัตโนมัติ (ATM) ได้ยืนยันการทํารายการแล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
ท้ังนี้ ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยท่ีสั่งให้หักเงินเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนให้เพียงพอสําหรับชําระค่า
ซ้ือหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวกับข้องกับการซ้ือหน่วยลงทุนในแต่ละคร้ัง มิฉะนั้นบริษัทจัดการจะไม่ทํารายการซ้ือหน่วยลงทุนตาม
คําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนในคร้ังนั้น 
 
บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนท่ีส่งให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน เม่ือนายทะเบียนได้ทําการจัดสรรหน่วยลงทุนให้เรียบร้อยแล้ว
เป็นหลักฐานในการทํารายการท่ีสมบูรณ์ท่ีใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการ
ขายและจัดสรรหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั่วคราวหรือตลอดไปตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนท่ีจะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน 
 
3.3. สั่งซ้ือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้โดยวิธีการดังต่อไปน้ี เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซ้ือขายคืนหน่วย
ลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จากธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัวเพ่ือใช้บริการธนาคารทาง
โทรศัพท์ได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทํารายการท่ีได้รับฟังจากระบบซ้ือหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ หรือตามท่ีระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้
บริการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนครบข้ันตอนการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนก่อนเวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยของวันทําการใด เป็นการทํารายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนในวันทําการนั้น และการสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนต้ังแต่เวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวันทําการใดหรือในเวลาใด ๆ ของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการจะถือว่าเป็นการ
ทํารายการสั่งซ้ือหนว่ยลงทุนของวันทําการถัดไป ท้ังนี้ ให้ใช้เวลาท่ีบันทึกของระบบโทรศัพท์ของธนาคารกรุงไทยท่ีบันทึกรายการเป็นหลัก 
 
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ดังกล่าวได้หากผู้สั่งซ้ือและระบบบริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
 
ท้ังนี้ ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยท่ีสั่งให้หักเงินเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนให้เพียงพอสําหรับชําระค่า
ซ้ือหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวข้องกับการซ้ือหน่วยลงทุนในแต่ละคร้ัง มิฉะนั้น บริษัทจัดการจะไม่ทํารายการซ้ือหน่วยลงทุนตาม
คําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนในคร้ังนั้น 
 
บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนท่ีส่งให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนเม่ือนายทะเบียนได้ทํารายการจัดสรรหน่วยลงทุนให้เรียบร้อย
แล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที่สมบูรณ์ท่ีใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะเกดิข้ึนหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูล
การขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แล้วเท่านั้น 
 



 

P a g e  26 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม   

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหน้ีภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF3)  
The Krung Thai Debt Securities RMF 3 

RMF3 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั่วคราว หรือตลอดไปตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนท่ีจะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน 
 
3.4 วิธีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนด้วยการหักเงินฝากโดยอัตโนมัติ 
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอใช้บริการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงนิโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันท่ีธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืนบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต 
 
โดยผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการดังนี้ 
1. กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนและใบคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วนและ
ถูกต้องและย่ืนให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน 
 
2. ในกรณีท่ีเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนในงวดใดมีไม่เพียงพอท่ีธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืน (ถ้ามี) ระบบ
จะไม่หักเงินฝากย้อนหลังสําหรับงวดท่ีบัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอท่ีหักชําระค่าซ้ือหน่วยลงทุนซ่ึงรวมค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวข้องกับการซ้ือ
หน่วยลงทุนนั้น 
 
3. ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยกเลกิการใช้บริการเดิม 
กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนและใบคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่ย่ืนให้แก่บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุน 
 
4. ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซ้ือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอก “ใบคําขอยกเลิกหนังสือ
ยินยอมให้บัญชีเงินฝากเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนและใบคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ย่ืนให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน 
 
3.5. Internet 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ พร้อมท้ังจะปิดประกาศไว้ท่ีบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน 
 
3.6 การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ 
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและ
บัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ท่ีบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข ข้ันตอนวิธีการใช้บริการ ซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
3.7. ไปรษณีย์ 
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด 
 
4. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี 
4.1. กรณีบุคคลธรรมดา 
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สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนาหนังสือ
เดินทางซ่ึงลงนามรับรองความถูกต้อง 
 
4.2. กรณีนิติบุคคล 
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ 
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ 
(3) ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงนาม 
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ท้ังนี้ เอกสารต่าง ๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 
 
5. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 
5.1. บริษัทจัดการและผู้สนับสนุน 
ผู้สั่งซ้ืออาจชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ ผู้
สั่งซ้ือต้องขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3)” ท่ีบริษัทจัดการ 
ธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” ท่ีบริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร  
กรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทยธนชาต โดยบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าว 
เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซ่ึงบริษัทจัดการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนนี้เก็บรักษาไว้
ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดข้ึน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ซ่ึงหากมี
ดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดข้ึน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน 
 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการอาจเพ่ิมบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนท่ีเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัท
จัดการจะติดประกาศไว้ท่ีบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทําการ 
 
หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนได้รับคําสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน พร้อมท้ังเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนจะส่งมอบสําเนาคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน ได้รับเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนนั้น
ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ 
 
ในกรณีท่ีสั่งซ้ือผ่านธนาคารกรุงไทยเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ทันท่ี ผู้สั่งซ้ือสามารถสั่งซ้ือได้ภายในเวลา
ทําการของธนาคารกรุงไทย หากผู้จองซ้ือชําระเป็นเชค็ ดราฟต์ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีต้องส่งเรียกเก็บเงินและทราบผลในวันทําการถัดไป ผู้สั่งซ้ือต้อง
ชําระค่าซ้ือหน่วยลงทุนนั้นก่อนเวลาปิดรับเช็คต่างธนาคารเข้าบัญชี (เวลาปิด clearing) 
 
ท้ังนี้ สําหรับการซ้ือหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาท่ีอยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั่งซ้ือต้องชําระเป็นเงินสด หรือชําระเป็น
เช็ค ดราฟต์ ของธนาคารกรุงไทยสาขานั้นเท่านั้น 
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ในกรณีท่ีสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านผู้สนับสนุนอ่ืนท่ีไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย หากผู้สั่งซ้ือชําระเป็นเงินสด หรือวิธีอ่ืนใดท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ทันที 
ผู้สั่งซ้ือสามารถชําระค่าซ้ือหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. แต่หากผู้สั่งซ้ือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีต้องส่งเรียกเก็บเงินและ
ทราบผลในวันทําการถัดไป ผู้สั่งซ้ือต้องชําระค่าซ้ือหน่วยลงทุนภายในเวลา 12.00 น. 
 
5.2. เคร่ืองฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย 
ในกรณีท่ีสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านเคร่ืองฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดการจะหักเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากบัญชีเงิน
ฝากตามท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เม่ือขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนนี้เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝาก
ในนาม “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3)” โดยบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็น
บัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซ่ึงหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดข้ึน บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งชื่อธนาคารและเลขท่ีบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ 
 
5.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย 
ในกรณีท่ีสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผา่นบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจัดการจะหักเงินค่าซ้ือหน่วย
ลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เม่ือขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนนี้เก็บรักษา
ไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหน้ีภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3)” โดยบัญชีจองซ้ือหน่วย
ลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซ่ึงหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดข้ึน บริษัท
จัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ัง
แรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื่อธนาคารและเลขท่ีบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ 
 
5.4. Internet 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ก่อนดําเนินการไม่นอ้ยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ พร้อมท้ังจะปิดประกาศไว้ท่ีบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน 
 
5.5. หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ 
บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันท่ีธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
อ่ืนซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต ตามท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนนี้เก็บ
รักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3)” โดยบัญชีจองซ้ือ
หน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซ่ึงหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดข้ึน 
บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุน
คร้ังแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื่อธนาคารและเลขท่ีบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ 
 
5.6. ไปรษณีย์ 
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด 
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6. การจัดสรรหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือโดยคํานวณจากจาํนวนเงินท่ีได้รับชําระหารด้วยราคาเสนอขายหน่วย ลงทุน โดยจํานวน
หน่วยลงทุนท่ีได้รับจัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ท้ิง 
 
ในกรณีท่ีจํานวนเงินท่ีระบุในใบคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินท่ีบริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้
ตามจํานวนเงินท่ีได้รับชําระเป็นเกณฑ์ 
ในกรณีท่ีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนนั้นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนท่ีได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั่งซ้ือก่อนได้ก่อน” ในกรณีท่ีสั่งซ้ือพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการ
จัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่ให้ผู้สั่งซ้ือท่ีสั่งซ้ือพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนท่ีผู้สั่งซ้ือแต่ละ
รายสั่งซ้ือเข้ามา (Pro Rata) ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือท้ังหมดก็ได้ โดยไม่
จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อ
ชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือ
ท้ังหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซ้ือทราบล่วงหน้า 
 
7. การคืนเงินค่าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 
ในกรณีท่ีผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุนท่ีผู้สั่งซ้ือรวมกันเกินจํานวนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการจดทะเบียนกับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั่งซ้ือก่อนไดก้่อน และหากมีการสั่งซ้ือพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุน
ไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่ให้ผู้สั่งซ้ือท่ีสั่งซ้ือพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจํานวนหน่วย
ลงทุนท่ีผู้สั่งซ้ือแต่ละรายสั่งซ้ือเข้ามา (Pro Rata) ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือ
ท้ังหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้
สั่งซ้ือตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนท่ีผู้สั่งซ้ือระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันทําการนับต้ังแต่วันท่ีสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุน 
 
8. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 
ในการชําระค่าซ้ือหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีท่ีผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอ่ืนท่ีจัดต้ังโดยบริษัทจัดการเพ่ือสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซ้ือหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ 
 
การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทํารายการขายหน่วย ลงทุนแล้ว เพ่ือให้
บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั่งซ้ือจะไม่สามารถยกเลิกคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณี
พิเศษ 
 
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซ้ือตามคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการ
สั่งซ้ือในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ของบริษัทจัดการ 



 

P a g e  30 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม   

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหน้ีภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF3)  
The Krung Thai Debt Securities RMF 3 

RMF3 

 
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนในทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะกําหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเงื่อนไขในการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว 
การลงทุนในกองทุนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี ผู้จองซ้ือมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎหมายภาษี
อากร 
 
ข้อกําหนดการขายคืนหน่วยลงทุน 
รายละเอียดวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม : 
กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 
1. วิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี้ 
 
(1) การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนด้วยตนเอง 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย หรือผู้สนับสนุนได้ทุกวันทําการ หากวัน
ดังกล่าวตรง กับวันหยุดในเลื่อนเป็นวันทําการถัดไป โดยกรอกใบคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและย่ืนต่อบริษัท
จัดการหรือธนาคารกรุงไทย หรือท่ีผู้สนับสนุนอ่ืนท่ีไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย ต้ังแต่เวลาเปิดทําการ จนถึงเวลา 15.30 น. ตามราคารับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทําการรับซ้ือคืน ซ่ึงคํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนนิการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ท้ังนี้ ในอนาคตบริษัท
จัดการอาจเพ่ิมวันทําการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
 
บริษัทถือว่าคําสั่งขายคืนท่ีได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั่งขายคืนสําหรับวันทําการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนคร้ังถัดไป 
 
ท้ังนี้ ผู้สนับสนุนจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีท่ีมีผู้ถือหนว่ยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าต้ังแต่ 10 ล้านบาทข้ึน
ไป 
 
(2) วิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการ พร้อมท้ังจะปิดประกาศไว้ท่ีบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุน 
 
(3) การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย 
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บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ พร้อมท้ังจะปิด
ประกาศไว้ท่ีบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
 
(4) Internet 
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ พร้อมท้ังจะปิดประกาศไว้ท่ีบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน 
 
(5) วิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ 
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุนและบญัชีกองทุน สามารถขอใช้บริการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ ภายใต้
รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้ันตอนวิธีการใช้บริการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
2. เงื่อนไขในการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนได้รับคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทํา
รายการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแล้ว 
 
ผู้สั่งขายคืนไม่สามารถยกเลิกคําสั่งขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีท่ีบริษัทจัดการอยู่ใน
ระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 
 
อนึ่ง ในกรณีท่ีบัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
 
3. การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายไม่รับซ้ือคืนไม่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง" หรือ "การหยุดขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืน โดยคํานวณราคา
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันท่ีบริษัทจัดการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
 
ในกรณีท่ีผู้สั่งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินท่ีสั่งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนท่ีคํานวณได้ ณ สิ้นวันทําการรับซ้ือคืนนั้น 
 
ในกรณีท่ีผู้สั่งขายคนืเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนท่ีสั่งขายคืนด้วย ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ท่ีคํานวณได้ ณ 
วันทําการรับซ้ือคืนนั้น ท้ังนี้ จํานวนหน่วยลงทุนท่ีคํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ท้ิง 
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การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั่งขายคืนมีจํานวนหน่วย ลงทุนตามทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนท่ีสั่งขายคืน 
 
ในกรณีท่ีจํานวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนท้ังหมดท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดเทา่ท่ีปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
ในกรณีท่ีผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนสั่งขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนถือตามทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุน
มีมูลค่าต่ํากว่ามูลค่าข้ันต่ําของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่ท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ท้ังนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงมูลคา่ข้ันต่ําของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพ่ือให้
ผู้สนับสนุนติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ 
 
บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนตามการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นเท่าท่ีบริษัทจัดการสามารถ
รับซ้ือคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน 
 
บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจํานวนนั้น 
 
4. การชาํระเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ นับต้ังแต่วันถัดจากวันทําการรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีผู้ถือ
หน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน 
 
รายละเอียดระยะเวลาในการรับซ้ือคืน : 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ในกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุด บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนในวันทําการถัดไป โดยบริษัทจัดการจะเริ่มรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับต้ังแต่วันปิดเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 
ท้ังนี้ ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพ่ิมวันทําการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
 
การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน : 
รายละเอียดการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม : 
การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน คือ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่ง (“กองทุนต้นทาง”) เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีก
กองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะดําเนินการนําเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนตามราคารับซ้ือคืน จากกองทุนต้นทางซ่ึงได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไปชําระค่าซ้ือหน่วยลงทุนของ
กองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในโครงการ ท้ังนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน 
 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับคําสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุน
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การขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบโดยพลัน 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอ่ืนมายังกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการ หากการสับเปลี่ยนนั้นทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดท้ายของ
ปีนั้นๆ เพ่ือประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซ้ือหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 
บริษัทจัดการจะเปิดบริการการสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนสําหรับกองทุนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการท่ีบริษัทจัดการเปิด
ให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้เท่านั้น 
1. รูปแบบการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ 
วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
1.การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ 
1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี) ภายในวันและเวลาท่ีระบุในข้อวันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
 
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน โดยระบุ
ชื่อกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทางท่ีต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมท้ังจํานวนเงิน หรือจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจะออกจากกองทุน
ต้นทาง และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจัดการกําหนด และย่ืนคําสั่งต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนว่ยลงทุน (ถ้ามี) 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการสับเปลี่ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็น
หลักฐาน 
 
3) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนคร้ังละไม่ต่ํากว่าจํานวนหน่วยลงทุนข้ันต่ําของการ
สั่งขายคืนท่ีกําหนดไว้ในโครงการจัดการ 
 
4) ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหนว่ยลงทุนคงเหลือในบัญชีต่ํากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บัญชีข้ันต่ําท่ีบริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการ
ท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น 
 
5) ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ หากจํานวนเงินท้ังหมดท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนมีไม่
เพียงพอท่ีจะนําไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนอ่ืน ตามมูลค่าข้ันต่ําท่ีระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
ปฏิเสธการทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว 
 
6) ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนอ่ืนมายังกองทุนนี้ และจํานวนเงินท่ีได้ไม่เพียงพอท่ีจะนําไปซ้ือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะไม่นําเงินดังกล่าวมาซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ตามที่ระบุไว้ในคําสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
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7) ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ย่ืนคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจาก
อยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายไม่รับซ้ือคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง” และข้อ “การหยุดขายหรือ
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือว่าคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนของวันแรกท่ีจะเปิดทําการ
สับเปลี่ยนคร้ังต่อไป 
 
8) เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั้น บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ทํารายการจนเสร็จสิ้นสมบรูณ์แลว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
ท้ังนี้ เงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้วิธีการท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
 
1.2 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและ
สมัครใช้บริการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสัง่สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ท่ีเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนวิธีการขอ
ใช้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
1.3 การสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อ่ืน 
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือ
ผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์อ่ืนใดในทํานองเดียวกัน เพ่ือเป็น
การอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
 

 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการอ่ืน มายังกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ
ของบริษัทจัดการ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนอ่ืนมายังกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพของบริษัทจัดการ สามารถทําได้
โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั่งสับเปลี่ยนกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ระหว่าง บลจ.” หรือใบคําสั่งอ่ืนใดท่ี
บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ่มเติม ระบุจํานวนเงินท่ีต้องการสับเปลี่ยน ชื่อกองทุน และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจัดการกําหนด เพ่ือ
ประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปย่ืนท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน 
 
บริษัทจัดการจะยึดถือจํานวนเงินท่ีได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของบริษัทจัดการอ่ืน และข้อมูลการลง
ทุนเดิม ตามที่ได้ระบุในหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ภายใต้ชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุน และต้องนําส่งเงินลงทุนโดยบริษัทจัดการนั้นๆ โดยเช็ค หรือเงินโอน หรือวิธีการอ่ืนใด เป็นเงินค่า
ซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนี้ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร 
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บริษัทจัดการจะถือวันท่ีทํารายการสับเปลี่ยนเข้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีระบุในข้อ 8.2.2 อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีบริษัทจัดการของกองทุน
รวมเพ่ือการเลี้ยงชีพอ่ืน (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื่นใด ล่าช้ากว่าวันท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร 
บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการซ้ือ มิใช่รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุไว้ในหนังสือรับรองการซ้ือหนว่ยลงทุนใน
กองทุนรวมเพ่ือการ เลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพ่ือแนบเป็นหลักฐานประกอบการย่ืนแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้ประจําปี 
 

 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการอ่ืน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
อ่ืนสามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั่งสับเปลี่ยนกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ระหว่าง บลจ.” 
หรือใบคําสั่งอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการจะกําหนดเพิ่มเติม โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จํานวนเงินท่ีต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื่อ
ไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนท่ีต้องการจะสับเปลี่ยนออกจากกองทุนต้นทาง ชื่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทาง
พร้อมท้ังเอกสารอื่นใดท่ีบริษัทจัดการกําหนด และชื่อบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางเพื่อประกอบการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปย่ืนท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ท้ังนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีท่ี
จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั้นถึงการทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเอง 
 
ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินท่ีต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงศ์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าท่ีปรากฎอยู่ใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีต่ํากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี
ข้ันต่ําท่ีบริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ี
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น 
 
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ซ่ึงหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในกรณี
ดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพท่ีผู้ถือหน่วยประสงค์จะซ้ือหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการท่ีรับผิดชอบดําเนินการกองทุนรวมเพ่ือ
การเลี้ยงชีพดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในใบคําขอสับเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับต้ังแต่วันท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ได้ทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ์แล้ว ท้ังนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับมูลค่าข้ันต่ํา
ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางด้วย หากมูลค่าเงนิโอนไปเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไม่เพียงพอต่อมูลค่าข้ัน
ต่ําของการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหนวยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ 
 

2. ราคาขายและรบัซื้อคนืหนว่ยลงทุนกรณสีบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปน้ีเป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
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ดังนี้ 
(1) การกําหนดราคารับซ้ือคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทําการซ้ือขายท่ีบริษัทจัดการหรือ 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้รับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย 
ลงทุนได้ทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
(2) การกาํหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทําการซ้ือขายท่ีบริษัทจัดการกําหนด 
ข้ึนเป็นการท่ัวไป ท้ังนี้ วันทําการซ้ือขายดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทําการท่ีกองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง 

3. วันและเวลาในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ทุกวันทําการ ใน
ระหว่างเวลาเริ่มเปิดทําการ จนถึงเวลา 15.30 น. 
 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะถือว่าคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสําหรับวันทําการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนคร้ังถัดไป  

ข้อกําหนดอื่นๆ  
สิทธิประโยชน์ด้านภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุน 
1. สิทธิและหน้าท่ีเกี่ยวกับภาษีของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพจะเป็นไปตามกฎกระทรวง กฎหมาย ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ซ่ึงผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือภาษีเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

1.1. กฎกระทรวง ฉบับท่ี 228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2544 
1.2. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได้ (ฉบับท่ี 90) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้

สําหรับเงินได้เท่าท่ีได้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันท่ี 
12 มีนาคม 2544 

1.3. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได้ (ฉบับท่ี 91) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้
สําหรับเงินได้เท่าท่ีได้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันท่ี 
15 มีนาคม 2544 

1.4. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได้ (ฉบับท่ี 93) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้
สําหรับเงินได้เท่าท่ีได้จ่ายเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ และการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันท่ี 
19 มิถุนายน 2544 

1.5. กฎหมายภาษีอากรอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้องท่ีจะมีข้ึนในอนาคต 
 
2. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน 
การลงทุนในกองทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนได้ดําเนินการตามเงื่อนไขท่ี
กฎหมายภาษีอากรกําหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีหน้าท่ีต่อไปนี้ 

2.1. ศึกษาคู่มือภาษีอากร และหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนให้ชัดเจนก่อนตัดสนิใจลงทุน 
2.2. ตรวจสอบการลงทุนในกองทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพของตนเองให้เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร 
2.3. แสดงข้อมูลการลงทุนต่อกรมสรรพากร และดําเนินการเสียภาษีในกรณีท่ีมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือมีการลงทุนไม่เป็นไปตาม

เงื่อนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร 
2.4. หน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด 
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3. การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (soft commission) 
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกลา่วในการ
จัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยคร้ังเกินความจําเป็นเพ่ือให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคล
ดังกล่าว (churning) 
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วยความเป็นธรรม
และคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย 
 
4. ข้อกําหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซ่ึงต่อไปจะเรียกว่า FATCA) 
โดยมีผลบังคับใช้วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินท่ีไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลท่ีอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศ
สหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซ่ึงมีถ่ินท่ีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซ่ึงมีถ่ินท่ีอยู่ทางภาษีใน
สหรัฐอเมรกิา) ซ่ึงเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากน้ียังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายท่ีมี
ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกบั FATCA (ซ่ึงต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศท่ี
เกี่ยวข้อง”) 
 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซ่ึงถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกันและบุคคลท่ีมีลักษณะตามหลักเกณฑ์ท่ี 
FATCA กําหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพ่ือหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าท่ีในการ
กําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
 
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบท่ีสําคัญในสองกรณี คือ 
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซ่ึงจะเริ่มต้นต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงิน
ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซ่ึงอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะเริ่มต้น
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนด
ของ FATCA (ซ่ึงรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าท่ี
ดําเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับกองทุนรวมท่ีเป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและ
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ท่ีเข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์
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ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซ่ึงอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่
มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนบัสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป 
 
เพ่ือมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั้งเพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 
บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง และเพ่ือให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศ
ท่ีเกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซ่ึงรวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน 
และผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี้ 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกําหนด) 
ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ท่ีอยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและ
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลท่ีได้รับ เป็นต้น) ท่ีมีอยู่ในบัญชีท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับ
บริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐท้ังในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพ่ิมเติม เพ่ือยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อท่ีกาํหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเม่ือข้อมูลท่ีเคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพ่ือยืนยันการเข้า
ร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง (ในกรณีท่ีเป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ท้ังนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายดังกล่าว 
(3) ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
 
เพ่ือเป็นการป้องกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพ่ือให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึนหากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการ
ดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างดังต่อไปน้ีตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที่บริษัทจดัการ
แจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงท่ีได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชี 
(1) ไม่รับคําสั่งซ้ือ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย 
(4) ดําเนินการอ่ืนใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึน หากมีการ
ดําเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น 
 
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพ่ือหลกีเลี่ยงมิให้บริษัท
จัดการและกองทุนมีการดําเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องอันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูก
หัก ณ ท่ีจ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซ่ึงในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้า
ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกําหนด) เท่านั้น 
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ท้ังนี้ ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพ่ือรองรับการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ 
(รวมถึงผู้ท่ีเกี่ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือ
ดําเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครฐัเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3) 

มูลค่า ณ วันท่ี 27 กรกฏาคม 2565 
รายละเอียดการลงทุน RMF3   มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 
 หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ   3,590,269,064.20 99.94 
 หุ้นกู้  
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  AA  107,158,952.98 2.98 
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  A  494,556,463.64 13.77 
 เงินฝากธนาคาร  
             อันดับความน่าเชื่อถือ :  AAA  113,279.01 0.00 
 ต๋ัวเงินคลัง  
             อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  54,872,539.26 1.53 
 พันธบัตรรัฐบาล  
             อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  161,670,819.03 4.50 
             อายุคงเหลือ 1-3 ปี  427,740,016.41 11.91 
             อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี  808,758,885.26 22.51 
 พันธบัตรท่ีกระทรวงการคลังเป็นผู้รับอาวัล ผู้คํ้าประกัน  
             อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  50,610,364.50 1.41 
 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  
             อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี  964,475,315.25 26.85 
             อายุคงเหลือ 1-3 ปี  520,312,428.86 14.48 
 อื่นๆ   2,333,951.70 0.06  
 ประเภทรายการค้างรับอ่ืนๆ              2,333,951.70 0.06 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3,592,603,015.90 100.00 
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รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3) 

มูลค่า ณ วันท่ี 27 กรกฏาคม 2565 
กลุ่มของตราสาร         มูลค่าตามราคาตลาด      %NAV   
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 2,988,440,368.57 83.18 
(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย์  113,279.01 0.00 
   หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อาวัล/สลักหลัง/คํ้าประกัน 
(ค) ตราสารหรือผู้ออกท่ีมีบริษัทท่ีได้รับ rating ในระดับ investment grade  601,715,416.62 16.75 
   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 

 
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port 

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3) 
มูลค่า ณ วันท่ี 27 กรกฏาคม 2565 

 ประเภท ผู้ออก  วันครบกําหนด อันดับความ มูลค่าตาม 
 น่าเชื่อถือ ราคาตลาด 
 หุ้นกู้ บมจ. บ้านปู   1/4/2569  A+  75,461,842.40 
 หุ้นกู้ บมจ. ไออาร์พีซี   11/9/2565  A-  12,149,944.08 
 หุ้นกู้ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)   20/7/2568  A-  48,488,158.50 
 หุ้นกู้ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)   19/8/2567  A-  30,330,033.30 
 หุ้นกู้ บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี   1/4/2569  A  30,729,095.40  
 หุ้นกู้ บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) 6/5/2567  A  38,957,753.25  
 หุ้นกู้ บมจ. พฤกษา โฮลด้ิง   27/5/2567  A  7,919,768.16 
 หุ้นกู้ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต    5/7/2569  AA  18,724,522.80 
 หุ้นกู้ บมจ. บ้านปู   4/8/2569  A+  29,701,144.26 
 หุ้นกู้ บมจ. บ้านปู   10/7/2568  A+      53,139,889.00 
 หุ้นกู้ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ   11/6/2569  AA  38,961,677.60 
 หุ้นกู้ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ   11/6/2568  AA  39,126,670.40 
 หุ้นกู้ บมจ. ซีพี ออลล์   22/8/2567  A+  42,838,607.60 
 หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร   22/1/2569  A+  36,781,895.73  
 หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร   24/1/2568  A+  53,292,808.57  
 หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร   5/6/2567  A+   3,045,340.68  
 หุ้นกู้ บมจ. ควอลิต้ีเฮ้าส์   3/3/2567  A-  4,039,610.44 
 หุ้นกู้ บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์  19/8/2566  A  20,407,979.60 
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port (ต่อ) 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3) 

มูลค่า ณ วันท่ี 27 กรกฏาคม 2565 
 ประเภท ผู้ออก  วันครบกําหนด อันดับความ มูลค่าตาม 
       น่าเชื่อถือ      ราคาตลาด 
 หุ้นกู้ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต   29/7/2568  AA  10,346,082.18 
 หุ้นกู้ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์   24/3/2567  A                 7,272,592.67 
เงินฝากธนาคาร ธนาคารออมสนิ      AAA  1,038.54  
เงินฝากธนาคาร ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)     AAA                 112,240.47  
 ต๋ัวเงินคลัง กระทรวงการคลัง   9/11/2565    34,937,095.49 
 ต๋ัวเงินคลัง กระทรวงการคลัง    4/1/2566    19,935,443.77 
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง   17/12/2572    122,718,091.60 
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง   17/12/2565    15,098,627.55 
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง   16/6/2566    146,572,191.48 
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง    17/12/2566    258,051,147.60 
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง   17/9/2567    83,399,264.70 
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง    17/12/2567    86,289,604.11 
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง   17/12/2569    169,868,476.10 
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง   17/6/2570    75,590,106.40 
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง   12/3/2571    218,883,679.76 
พันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง   17/12/2571    221,698,531.40 
พันธบัตรท่ีกระทรวงการคลังเป็นผู้รับอาวัล ผู้คํ้าประกัน   31/5/2566    50,610,364.50 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  22/11/2566    164,444,028.88 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  16/9/2565    93,590,202.18 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  22/9/2565    6,997,101.47 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  29/9/2565    39,979,988.10 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  6/10/2565    9,992,909.16 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  20/10/2565    19,977,012.75 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  23/11/2565    344,040,715.84 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  23/3/2566    300,498,375.00 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  7/4/2566    19,875,382.62 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  24/5/2566    94,539,190.15 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  28/9/2566    355,868,399.98 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  1/9/2565    34,984,437.98 

 
 



 

P a g e  42 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม   

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหน้ีภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF3)  
The Krung Thai Debt Securities RMF 3 

RMF3 

บริษัทนายหน้าท่ีได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3) 
ระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3) ไม่มีการซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีเป็นตราสารแห่งทุน 
ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ 

 
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3) 
ระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 

PTR = 77.45% 
 

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3) 

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565 
ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

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

 
ข้อมูลอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทุน (Portfolio duration)  

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3) 
ณ วันท่ี 27 กรกฎาคม 2565 

Portfolio duration = 2.2202 ปี 
 

ผลขาดทุนสูงสุดท่ีเกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม (maximum drawdown) ย้อนหลัง  
ในช่วงเวลา 5 ปี ของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3) 

คือ –2.73% 
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ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ 
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3)  

 กองทุน 

วันจดทะเบียน/ 
วันเปลีย่นแปลง
นโยบายการ

ลงทุน 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ผลการดาํเนินงาน (สิ้นสุด ณ 27 กรกฎาคม 2565) 
% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

YTD 
ย้อนหลัง
3 เดือน 

ย้อนหลัง
6 เดือน 

ย้อนหลัง
1 ป ี

ย้อนหลัง
3 ป ี

ย้อนหลัง 
5 ป ี

ย้อนหลัง
10 ป ี

ตั้งแต่วันจด
ทะเบียน
กองทุน

RMF3 20 ตุลาคม 2548 14.2679 -0.99% 0.22% -0.82% -1.56% 0.51% 0.71% 1.37% 2.14%
Benchmark - - -2.96% 0.72% -2.35% -3.94% -0.01% 1.46% 2.27% 3.14% 
ความผันผวนของ 
ผลการดาํเนินงาน 

- - 1.15% 1.43% 1.20% 0.99% 1.12% 0.90% 0.84% 1.39% 

ความผันผวนของ
ตัวช้ีวัด 

- - 2.36% 2.91% 2.52% 1.92% 1.97% 1.64% 1.45% 1.62% 

Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจาก TBMA Government Bond Index (Total Return Index) และ ร้อยละ 50 ของอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ BBL, KBANK และ SCB 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 

 
การแสดงผลการดําเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน 
 เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเส่ียงของกองทุนรวม (SD) 

ปี 
% ต่อปี 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

RMF3 2.29% 2.22% 3.61% 1.69% 0.75% 1.53% 0.13% 2.88% 1.78% -0.69% 

Benchmark 2.97% 2.24% 5.54% 3.30% 1.50% 3.40% 1.29% 8.20% 1.83% -2.15% 

ความผันผวนของ 
ผลการดําเนินงาน 

0.79% 0.79% 0.65% 0.86% 0.85% 0.37% 0.42% 0.62% 1.46% 0.71% 

ความผันผวนของ
ตัวชี้วัด 

1.09% 1.48% 0.87% 1.18% 1.49% 0.73% 0.78% 1.68% 2.05% 1.44% 

Benchmark = คํานวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจาก TBMA Government Bond Index (Total Return Index) และ ร้อยละ 50 ของอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ BBL, KBANK และ SCB 
ความผันผวนคํานวณเป็น % ต่อปี 

 
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน 

- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน 
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อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF3) 
ส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน 
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกข้ึนไป 
  

ไม่จํากัดอัตราส่วน 
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ํากว่า 
2 อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ไม่เกิน 10% 
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี

ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ท้ังนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป็น
ประกัน 

ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการลงทุน
ในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่

ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ 
credit rating แบบ national scale) 

5 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือ ตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้าแฝง (puttable/callable bond) ท่ีผู้ออกจัดต้ังข้ึนตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศท่ีได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย 
 
5.2 เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing 
5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวันชําระหนี้ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 
หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย 
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 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวันชําระหนี้ มากกว่า 397 วัน นับ
แต่วันท่ีลงทุนต้องข้ึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

6 
  

ทรัพย์สินดังนี้   
6.1  ธุรกรรมดังนี้ ท่ีคู่สัญญามี credit rating*อยู่ในระดับ 
investment grade 
6.1.1  reverse repo 
6.1.2  OTC derivatives 
หมายเหตุ : 
*กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศท่ีคู่สัญญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national 
scale 

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใด 
จะสูงกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) นํ้าหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุนใน benchmark + 
5% 

7 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5% 
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม 
2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนท่ี 2 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการ

เดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท
ดังกล่าว 

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

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม 
2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนท่ี 3 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน หรือ ต๋ัวสัญญาใช้เงิน 

ท่ีนิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติ
บุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน 
1.2 ธนาคารพาณิชย์ 
1.3 บริษัทเงินทุน 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สัญญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญช ี
เว้นแต่เป็นกองทุนรวม ท่ีมีอายุโครงการน้อยกว่า 
1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน 
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวม ท่ีอายุกองทุน 
คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ท้ังนี้ เฉพาะ 
กองทุนรวมท่ีมี อายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 1 
ปี 

2 ทรัพย์สินดังนี้ 
2.1 ต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัวสัญญาใช้เงิน ท่ีมีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่
กองทุนรวมได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตาม
วิธีการท่ีกฎหมายกําหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนรวมสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได้ 
2.2 ตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (puttable/callable 
bond) (แต่ไม่รวมถึงตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
แฝง (puttable/callable bond) ซ่ึงจดทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ท่ี
ออกใหม่) 
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 
เดือน 
2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่ง
หนี้กึ่งทุน หรือตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (puttable/callable 
bond) ท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี ้
2.4.1 มีลักษณะตาม 2.4.1.1 และ 2.4.1.2 
2.4.1.1 เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
2.4.1.1.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย หรือในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
2.4.1.1.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing 

รวมกันไม่เกิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
2.4.1.1.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวันชําระหน้ีน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 2.4.1.1.1 
หรือ 2.4.1.1.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 
2.4.1.1.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 ของ ข้อ 5 ส่วนท่ี 1 : 
อัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single 
entity limit) 
 
2.4.1.1.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
2.4.1.1.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตามข้อ 2.4.1.1.3.1 – 2.4.1.1.3.2 
 
2.4.1.2 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวันชําระหนี้มากกว่า 397 วัน นับ
แต่วันท่ีลงทุน ต้องข้ึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
2.4.2 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 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
5.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าแฝง (puttable/callable bond) ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือท่ี
ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารท่ีต่ํากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (non-
investment grade / unrated) (หมายความรวมถึง ในระบบ 
regulated market และไม่อยู่ในระบบ regulated market และ ท่ีมี
ข้อมูล public และ non-public) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 
  

6 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ไม่เกิน 20% 
7 หน่วย CIS ท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20% 

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ product 
limit 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 
8 derivatives ดังนี้ 

การเข้าทําธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพ่ือการลด
ความเสี่ยง (non-hedging) 

global exposure limit 
กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน 
จํากัด net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้อง
ไม่เกิน 100% ของ NAV 

 
ส่วนท่ี 4 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 
1 ตราสารหนี้ และตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 

ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสาร
หนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐ
ต่างประเทศ) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้
ออกตราสารรายน้ัน ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อน
ครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสดุ บลจ. 
อาจนํามูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงิน
ตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็น
ข้อมูลท่ีมีการเผยแพร่เป็นการท่ัวไป และในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สิน
ทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด 
(รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงนิในคร้ังแรกของผู้ออกตรา
สาร) ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตรา
สารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายคร้ัง เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารได้
มีการย่ืศุนแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) 
ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
1.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับต่ํากว่า investment grade หรือไม่มี 
credit rating ให้ บริษัทจัดการ ลงทุนเพ่ือกองทุนภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายคร้ัง เว้นแต่กรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการ
ย่ืนแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ 

(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบุคคลดังนี้ 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า
ด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย 
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บริษัทหลักทรัพย์ 
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.) 

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ท้ังหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน 
CIS ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยนั้น 
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลักษณะครบถ้วน
ดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
(1) มีขนาดเล็ก 
(2) จัดต้ังข้ึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

ท้ังนี้ การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยการ
ลงทุนของกองทุน และ/หรือท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating 

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

เกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
AA  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงตํ่ามาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก 

แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับ AAA 
A  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ํา ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่

อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มากกว่าอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 
BBB  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นใน

เกณฑ์ที ่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมี
ความสามารถในการชําระหนี้อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงกว่า 

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

B  องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์
ต่ําและอาจจะหมดความสามารถหรือความต้ังใจในการชําระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
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C องค์กรหรือตราสารหน้ีมีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงท่ีสุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืน
เงินต้นตามกําหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมี
ความสามารถในการชําระหนี้ได้ 

D  องค์กรหรือตราสารหนี้อยู่ในสภาวะผิดนัดชาํระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน 
สําหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรทติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชําระหนี้ (Default 

Probability) เป็นสําคัญโดยมิได้คํานึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชําระหนี้ (Recovery After 
Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุตํ่ากว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจําแนกเป็น 5 
ระดับ ดังนี้ 
T1  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะ

ได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าว
ซ่ึงมีเคร่ืองหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชําระหนี้ท่ีสูงย่ิงข้ึน 

T2  ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นใน
ระดับท่ีน่าพอใจ 

T3  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับท่ียอมรับได้ 
T4  ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นท่ีค่อนข้างอ่อนแอ 
D เป็นระดับท่ีอยู่ในสภาวะผิดนดัชําระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด 
 อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทต้ิงเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซ่ึงสะท้อนความสามารถในการชําระหนี้
ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 

นอกจากนี้ทริสเรทติ้งยังใช้เคร่ืองหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพื่อระบุว่าตราสารหนี้ที่มีเครื่องหมาย
ดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยท่ีความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น 
 ทริสเรทติ้งยังกําหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิต
ของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี ่ยนแปลงของภาวะ
อุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ ส่วนแนวโน้ม
อันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารน้ันๆ หรือองค์กรซ่ึงรับภาระผูกพันใน
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
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นักลงทุนระมัดระวังในการที่จะลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้งเหตุใน
การออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยงดการระบุ 
“แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)  
เครดิตพินิจ เป็นการบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซึ่งมี3 รูปแบบ คือ (1) Positive (บวก) (2) Negative 
(ลบ) และ (3) Developing (ยังไม่ชัดเจน) 
 
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating 
คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สําหรับประเทศไทย 
AAA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกําหนดโดย Fitch โดยอันดับความ

น่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืน
ในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้แก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล 

AA (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือข้ันสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอ่ืนในประเทศโดยระดับความน่าเชื่อถือของ
ตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทย
เพียงเล็กน้อย     

BBB (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดีมีความเป็นไปได้
มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ได้ตรงตาม
กําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารหน้ีอ่ืนท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า   

BB (tha)  แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชําระหนี้ตามเงื่อนไขของ
ตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้คืนตามกําหนดเวลาจะมี
ความไม่แน่นอนมากข้ึนตามการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นตํ่าอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงนิยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความม่ันคงยังจํากัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และ
ความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอย่างต่อเนื่องนั้น 
ไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับสภาวะท่ีเอ้ือต่อการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ   

CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นตํ่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย
ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เพียงอย่างเดียว 

  D (tha) อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกําหนดให้สําหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซ่ึงกําลังอยู่ในภาวะผิดนัดชําระหนี้ในปัจจุบัน        
 
คําอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
F1 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนดเม่ือเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสาร

หรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อย
ที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกําหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออก
หรือคํ้าประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความ
น่าเชื่อถือท่ีกําหนด 
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F2 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้
ออกตราสารหนี้อ่ืนในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีท่ีได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือท่ีสูงกว่า 

F3 (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื ่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าวจะมี
ความไม่แน่นอนมากข้ึนไปตามความเปล่ียนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับท่ีสูงกว่า 

B (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาท่ีไม่แน่นอน เม่ือเปรียบเทียบกับผู้
ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และการเงินในทางลบระยะสั้น  

C (tha) แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดําเนิน
ธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น  

D (tha) แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ท่ีได้เกิดข้ึนแล้วหรือกําลังจะเกิดข้ึน    
 

 
หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สําหรับประเทศไทย 
      เครื่องบ่งชี้พิเศษสําหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสําหรับประเทศหนึ่งๆ 
เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือขั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับ
อันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับท่ีต่ํากว่า “CCC (tha)”   
      สําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสําหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น 
นอกเหนือจาก “F1(tha)”  

      สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพ่ือแจ้งให้นักลงทุน
ทราบว่ามีความเป็นไปได้ท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณ
ดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซ่ึงบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงข้ึน “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการ
ปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ําลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีท่ีอันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับข้ึนปรับลงหรือคงท่ีโดย
ปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สําหรับช่วงระยะเวลาส้ันๆ 
 

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บ
จากกองทุนรวม (1)    

อัตราตามโครงการ  อัตราเรียกเก็บจริง 
(1 ส.ค.62 - 31 ก.ค. 63)  

อัตราเรียกเก็บจริง  

(1 ส.ค.63 - 31 ก.ค. 64)  
อัตราเรียกเก็บจริง 

  (1 ส.ค.64 - 31 ก.ค. 65)  
(% NAV) 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด
ท่ีประมาณการได ้(2)  

ไม่เกิน 1.8725 0.698 0.700 0.692 

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 0.6955 0.536 0.534 0.535 
 ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0642 0.021 0.021 0.021 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.1284  0.128 0.128 0.128 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บ
จากกองทุนรวม (1)    

อัตราตามโครงการ  อัตราเรียกเก็บจริง 
(1 ส.ค.62 - 31 ก.ค. 63)  

อัตราเรียกเก็บจริง  

(1 ส.ค.63 - 31 ก.ค. 64)  
อัตราเรียกเก็บจริง 

  (1 ส.ค.64 - 31 ก.ค. 65)  
(% NAV)

 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามท่ีจา่ยจริง แตไ่ม่เกิน 1.07 
 ค่าใช้จา่ยในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
- ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

 
ตามท่ีจา่ยจริง  

แต่ไม่เกิน 0.1605 ของ
จํานวนเงินทุนของโครงการ

- - - 

- ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
 

ตามท่ีจา่ยจริง  
แต่ไม่เกิน 0.1605  

- - - 

 ค่าใช้จา่ยอ่ืนๆ(3) ตามท่ีจา่ยจริง  0.013 0.017 0.008 
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีประมาณการไม่ได้  
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมด 1.8725 0.698 0.700 0.692 
ค่าใช้จา่ยในการซ้ือขายหลกัทรัพย์ ตามท่ีจา่ยจริง - - - 

 
หมายเหตุ : เป็นอตัราท่ีรวมภาษมีูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอืน่ใดในทํานองเดียวกัน 
(1) ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรพัย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกดิข้ึนจากการซ้ือขายหลักทรัพย์ 
(2) ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขอมติผู้ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดี ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามท่ีจ่ายจริง 
(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีแต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผูส้ั่งซื้อหรือผู้
ถือหน่วยลงทุน 

อัตราตาม
โครงการ  

อัตราเรียกเก็บจริง 
(1 ส.ค.62 - 31 ก.ค.63)  

อัตราเรียกเก็บจริง 
(1 ส.ค.63 - 31 ก.ค.64)  

อัตราเรียกเก็บจริง 
(1 ส.ค.64 - 31 ก.ค.65)  

(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 

ไม่ม ี ไม่ม ี
ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
 

ครั้งละ 200 บาท 
ต่อรายการ 

   ยังไม่เรียกเก็บ 
เว้นแต่กรณีสบัเปลี่ยนออกไปยัง บลจ.อื่น บริษัทจัดการจะเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก 200 บาทต่อรายการ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซ้ือและขายคืนหน่วยลงทุน(1) ตามอตัราท่ีสถาบนัการเงินกําหนด 
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธใินหน่วยลงทุน  ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด 
ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีของผู้ซ้ือหน่วยลงทุน ตามอตัราท่ีสถาบนัการเงินกําหนด 
ค่าใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ หรือ
นายทะเบียน ดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ
นอกเหนือจากกรณีปกต ิ

ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด 

หมายเหตุ *เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน 
(1)ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซ้ือและขายคืนหน่วยลงทุน กรณีทําธุรกรรมท่ีสถาบันการเงิน โดยจะเป็นอัตราตามท่ีสถาบันการเงินเรียกเก็บ  
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 ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF3) ไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือ
นําไปเป็นประกัน 

 ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF3) จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกําหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชําระเงินเพิ่ม และ/หรือ เบี้ย
ปรับตามประมวลรัษฎากร 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพรวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือภาษีได้ที่บริษัท
จัดการกองทุนรวมหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือ
การเลี้ยงชีพ (RMF3) เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความ
เสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนได้ 

 ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 
 ในกรณีที่กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF3) ไม่สามารถดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สํานักงาน

กําหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคําสั่งไว้ 
 ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุนและเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการ

ทราบข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ีบริษัทจัดการหรอืผู้ขายหน่วยลงทุน 
 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 ท่านสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่นการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี ่ยวข้อง (Connected Person) ได้ท่ี

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internetของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http//:www.sec.or.th) 
 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

อ่ืนเพ่ือกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงานกําหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพ่ือให้
เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ที่สนใจจะลงทุน ที่ต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถ
ขอดูข้อมูลได้ท่ีบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ท่ีสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนกําหนดและจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซ้ือ
ขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) จึงไม่มีภาระ
ผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF3) ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุน
เปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF3) ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

 บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ขอสงวนสิทธิที่จะขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติม
จากผู้สนใจสั่งซ้ือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ท้ังนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

คําเตือนและข้อแนะนํา
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3) 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  The Krung Thai Debt Securities RMF 3 

1.3. ชื อย่อ :  RMF3 

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 : 3,500,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 500,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 350,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที มุ่งหวังผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในตราสารหนี เงินฝาก และ/หรือ ตราสารทางการเงินอื นๆ ที มีความมั นคงในการดํารงเงินต้น และสร้างผลตอบแทนที 
สม่ําเสมอ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี เฉลี ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย,
และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
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 :

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตั วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั งพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที มี
กระทรวงการคลังค้ําประกัน และตราสารทางการเงินอื น ที ผู้ออก หรือผู้รับรอง รับอาวัล หรือค้ําประกันตราสารมีความมั นคงสูง
มีความเสี ยงตํ่า รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน derivatives ที แฝงอยู่ในธุรกรรม structured note ซึ งเป็น puttable / callable bond
เท่านั น

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ประเภทตราสารหนี ที ผู้ออก
มีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด (callable) หรือตราสารหนี ที ผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชําระหนี คืนก่อนกําหนด
(puttable) โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที ผันแปรตามอัตราดอกเบี ยของสถาบันการเงินหรือ
อัตราดอกเบี ยอื น และไม่มีการกําหนดเงื อนไขการจ่ายผลตอบแทนที อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นก
องทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการ
ลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะ
เวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

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

2. ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)

3. ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

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 งหรือหลายอย่าง ดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย

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. อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) ได้แก่
 หน่วย CIS  ไม่เกิน 10%
2. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (puttable/callable bond) ที มีอันดับความน่า
เชื อถือที ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated) ซึ งนํามารวม
คํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

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
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ATM
 หักบัญชี
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนด้วยตนเอง
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย หรือผู้สนับสนุนได้ทุกวัน
ทําการ หากวันดังกล่าวตรง กับวันหยุดในเลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้
ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือธนาคารกรุงไทย หรือที ผู้สนับสนุนอื นที ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย ตั งแต่เวลาเปิดทําการ
จนถึงเวลา 15.30 น. ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนด
เวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนิน
การในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ทั งนี ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ มวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้โดยถือว่า
ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่
10 ล้านบาทขึ นไป

(2) วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ
พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุน

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการ พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(4) Internet
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วง
หน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการและผู้สนับสนุน

(5) วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ เมื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์
อัตโนมัต ิ(IVR) ของบริษัทจัดการ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื อนไข ขั นตอนวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

7.4.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนได้รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที บริษัท
จัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายไม่รับซื อ
คืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" หรือ "การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขาย
คืน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

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

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที 
คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที 5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนมีจํานวนหน่วย ลงทุน
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตามทะเบียน ผู ้
ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
สนับสนุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้นเท่าที บริษัท
จัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ในกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุด บริษัทจัดการจะดําเนินการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป โดยบริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันปิดเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก ทั งนี ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ มวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

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 ยนแปลงการดําเนินการ
ใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

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

  การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 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

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

 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 อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
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 0.6955 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0642 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1284 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
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 ในอัตราไม่เกินร้อยละ1.07ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน 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 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
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 ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา
ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิด
จากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล
และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(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
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

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) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ครั งละ 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในระยะแรก ในกรณีที จะคิดทางบริษัทจัดการจะเรียกเก็บครั งละ 200 บาท ต่อรายการ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนคิดค่าธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ครั งละ 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในระยะแรก ในกรณีที จะคิดทางบริษัทจัดการจะเรียกเก็บครั งละ 200 บาท ต่อรายการ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนคิดค่าธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

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) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน

** 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/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของบริษัทจัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิเพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน3 วันทําการนับแต่วัน
ที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดัง
กล่าว

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

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

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
2 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น ประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 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
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

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

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

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศทางช่อง
ทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น ประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5 %
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1

ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ
ถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อ
มิให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง ในกรณีที ความไม่ถูก
ต้องไม่ได้มีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคา
หน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะ
วันที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน

หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระ
สําคัญตามที กําหนดไว้ใน
1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ใน
กรณีของรายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที 
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธี
การใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุน
สามารถรับทราบชื อกองทุน
ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดย
ดําเนินการเฉพาะมูลค่า/
ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการ
ชดเชยราคาไว้ในรายงาน
การแก้ไขราคาหน่วยตาม
2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่ใน
ส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

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

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขาย
คืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบ
ถึงการแก้ไขราคาตาม
2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการ
ป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้องและส่งรายงานดัง
กล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที ไม่อาจควบคุมได้ ให ้บลจ.
ส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อม
สําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

1ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 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 ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา
ที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อ
คืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
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 กรณีรับซื อ
คืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวน
หน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

3 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 : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ 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 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 : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

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

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3)

22/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0186/2548] หน้า 1 / 24



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3) 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  The Krung Thai Debt Securities RMF 3 

1.3. ชื อย่อ :  RMF3 

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 : 3,500,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 500,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 350,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที มุ่งหวังผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในตราสารหนี เงินฝาก และ/หรือ ตราสารทางการเงินอื นๆ ที มีความมั นคงในการดํารงเงินต้น และสร้างผลตอบแทนที 
สม่ําเสมอ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี เฉลี ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย,
และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
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 :

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตั วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั งพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที มี
กระทรวงการคลังค้ําประกัน และตราสารทางการเงินอื น ที ผู้ออก หรือผู้รับรอง รับอาวัล หรือค้ําประกันตราสารมีความมั นคงสูง
มีความเสี ยงตํ่า รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน derivatives ที แฝงอยู่ในธุรกรรม structured note ซึ งเป็น puttable / callable bond
เท่านั น

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ประเภทตราสารหนี ที ผู้ออก
มีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด (callable) หรือตราสารหนี ที ผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชําระหนี คืนก่อนกําหนด
(puttable) โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที ผันแปรตามอัตราดอกเบี ยของสถาบันการเงินหรือ
อัตราดอกเบี ยอื น และไม่มีการกําหนดเงื อนไขการจ่ายผลตอบแทนที อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นก
องทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการ
ลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะ
เวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

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

2. ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)

3. ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

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 งหรือหลายอย่าง ดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย

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. อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) ได้แก่
 หน่วย CIS  ไม่เกิน 10%
2. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (puttable/callable bond) ที มีอันดับความน่า
เชื อถือที ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated) ซึ งนํามารวม
คํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

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
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ATM
 หักบัญชี
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนด้วยตนเอง
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย หรือผู้สนับสนุนได้ทุกวัน
ทําการ หากวันดังกล่าวตรง กับวันหยุดในเลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้
ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือธนาคารกรุงไทย หรือที ผู้สนับสนุนอื นที ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย ตั งแต่เวลาเปิดทําการ
จนถึงเวลา 15.30 น. ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนด
เวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนิน
การในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ทั งนี ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ มวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้โดยถือว่า
ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่
10 ล้านบาทขึ นไป

(2) วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ
พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุน

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการ พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(4) Internet
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วง
หน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการและผู้สนับสนุน

(5) วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ เมื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์
อัตโนมัต ิ(IVR) ของบริษัทจัดการ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื อนไข ขั นตอนวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

7.4.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนได้รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที บริษัท
จัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายไม่รับซื อ
คืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" หรือ "การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขาย
คืน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

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

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที 
คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที 5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนมีจํานวนหน่วย ลงทุน
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตามทะเบียน ผู ้
ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
สนับสนุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้นเท่าที บริษัท
จัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ในกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุด บริษัทจัดการจะดําเนินการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป โดยบริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันปิดเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก ทั งนี ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ มวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

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 ยนแปลงการดําเนินการ
ใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

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

  การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 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

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

 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 อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
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 0.6955 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0642 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1284 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
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 ในอัตราไม่เกินร้อยละ1.07ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน 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 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
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 ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา
ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิด
จากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล
และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(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
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

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) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ครั งละ 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในระยะแรก ในกรณีที จะคิดทางบริษัทจัดการจะเรียกเก็บครั งละ 200 บาท ต่อรายการ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนคิดค่าธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ครั งละ 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในระยะแรก ในกรณีที จะคิดทางบริษัทจัดการจะเรียกเก็บครั งละ 200 บาท ต่อรายการ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนคิดค่าธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

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) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน

** 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/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของบริษัทจัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิเพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน3 วันทําการนับแต่วัน
ที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดัง
กล่าว

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

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

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
2 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น ประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 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
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

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

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

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศทางช่อง
ทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น ประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5 %
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1

ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ
ถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อ
มิให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง ในกรณีที ความไม่ถูก
ต้องไม่ได้มีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคา
หน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะ
วันที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน

หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระ
สําคัญตามที กําหนดไว้ใน
1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ใน
กรณีของรายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที 
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธี
การใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุน
สามารถรับทราบชื อกองทุน
ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดย
ดําเนินการเฉพาะมูลค่า/
ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการ
ชดเชยราคาไว้ในรายงาน
การแก้ไขราคาหน่วยตาม
2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่ใน
ส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

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

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขาย
คืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบ
ถึงการแก้ไขราคาตาม
2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการ
ป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้องและส่งรายงานดัง
กล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที ไม่อาจควบคุมได้ ให ้บลจ.
ส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อม
สําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

1ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 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 ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา
ที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อ
คืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
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 กรณีรับซื อ
คืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวน
หน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

3 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 : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ 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 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 : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

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

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3)

22/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0186/2548] หน้า 2 / 24



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3) 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  The Krung Thai Debt Securities RMF 3 

1.3. ชื อย่อ :  RMF3 

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 : 3,500,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 500,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 350,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที มุ่งหวังผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในตราสารหนี เงินฝาก และ/หรือ ตราสารทางการเงินอื นๆ ที มีความมั นคงในการดํารงเงินต้น และสร้างผลตอบแทนที 
สม่ําเสมอ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี เฉลี ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย,
และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
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 :

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตั วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั งพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที มี
กระทรวงการคลังค้ําประกัน และตราสารทางการเงินอื น ที ผู้ออก หรือผู้รับรอง รับอาวัล หรือค้ําประกันตราสารมีความมั นคงสูง
มีความเสี ยงตํ่า รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน derivatives ที แฝงอยู่ในธุรกรรม structured note ซึ งเป็น puttable / callable bond
เท่านั น

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ประเภทตราสารหนี ที ผู้ออก
มีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด (callable) หรือตราสารหนี ที ผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชําระหนี คืนก่อนกําหนด
(puttable) โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที ผันแปรตามอัตราดอกเบี ยของสถาบันการเงินหรือ
อัตราดอกเบี ยอื น และไม่มีการกําหนดเงื อนไขการจ่ายผลตอบแทนที อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นก
องทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการ
ลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะ
เวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

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

2. ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)

3. ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

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 งหรือหลายอย่าง ดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย

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. อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) ได้แก่
 หน่วย CIS  ไม่เกิน 10%
2. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (puttable/callable bond) ที มีอันดับความน่า
เชื อถือที ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated) ซึ งนํามารวม
คํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

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
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ATM
 หักบัญชี
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนด้วยตนเอง
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย หรือผู้สนับสนุนได้ทุกวัน
ทําการ หากวันดังกล่าวตรง กับวันหยุดในเลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้
ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือธนาคารกรุงไทย หรือที ผู้สนับสนุนอื นที ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย ตั งแต่เวลาเปิดทําการ
จนถึงเวลา 15.30 น. ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนด
เวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนิน
การในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ทั งนี ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ มวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้โดยถือว่า
ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่
10 ล้านบาทขึ นไป

(2) วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ
พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุน

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการ พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(4) Internet
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วง
หน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการและผู้สนับสนุน

(5) วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ เมื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์
อัตโนมัต ิ(IVR) ของบริษัทจัดการ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื อนไข ขั นตอนวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

7.4.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนได้รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที บริษัท
จัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายไม่รับซื อ
คืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" หรือ "การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขาย
คืน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

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

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที 
คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที 5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนมีจํานวนหน่วย ลงทุน
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตามทะเบียน ผู ้
ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
สนับสนุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้นเท่าที บริษัท
จัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ในกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุด บริษัทจัดการจะดําเนินการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป โดยบริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันปิดเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก ทั งนี ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ มวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

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 ยนแปลงการดําเนินการ
ใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

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

  การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 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

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

 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 อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
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 0.6955 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0642 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1284 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
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 ในอัตราไม่เกินร้อยละ1.07ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน 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 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
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 ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา
ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิด
จากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล
และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(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
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

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) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ครั งละ 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในระยะแรก ในกรณีที จะคิดทางบริษัทจัดการจะเรียกเก็บครั งละ 200 บาท ต่อรายการ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนคิดค่าธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ครั งละ 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในระยะแรก ในกรณีที จะคิดทางบริษัทจัดการจะเรียกเก็บครั งละ 200 บาท ต่อรายการ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนคิดค่าธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

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) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน

** 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/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของบริษัทจัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิเพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน3 วันทําการนับแต่วัน
ที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดัง
กล่าว

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

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

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
2 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น ประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 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
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

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

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

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศทางช่อง
ทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น ประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5 %
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1

ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ
ถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อ
มิให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง ในกรณีที ความไม่ถูก
ต้องไม่ได้มีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคา
หน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะ
วันที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน

หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระ
สําคัญตามที กําหนดไว้ใน
1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ใน
กรณีของรายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที 
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธี
การใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุน
สามารถรับทราบชื อกองทุน
ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดย
ดําเนินการเฉพาะมูลค่า/
ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการ
ชดเชยราคาไว้ในรายงาน
การแก้ไขราคาหน่วยตาม
2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่ใน
ส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

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

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขาย
คืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบ
ถึงการแก้ไขราคาตาม
2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการ
ป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้องและส่งรายงานดัง
กล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที ไม่อาจควบคุมได้ ให ้บลจ.
ส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อม
สําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

1ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 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 ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา
ที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อ
คืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
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 กรณีรับซื อ
คืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวน
หน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

3 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 : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ 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 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 : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

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

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3)

22/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0186/2548] หน้า 3 / 24



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3) 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  The Krung Thai Debt Securities RMF 3 

1.3. ชื อย่อ :  RMF3 

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 : 3,500,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 500,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 350,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที มุ่งหวังผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในตราสารหนี เงินฝาก และ/หรือ ตราสารทางการเงินอื นๆ ที มีความมั นคงในการดํารงเงินต้น และสร้างผลตอบแทนที 
สม่ําเสมอ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี เฉลี ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย,
และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
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 :

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตั วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั งพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที มี
กระทรวงการคลังค้ําประกัน และตราสารทางการเงินอื น ที ผู้ออก หรือผู้รับรอง รับอาวัล หรือค้ําประกันตราสารมีความมั นคงสูง
มีความเสี ยงตํ่า รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน derivatives ที แฝงอยู่ในธุรกรรม structured note ซึ งเป็น puttable / callable bond
เท่านั น

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ประเภทตราสารหนี ที ผู้ออก
มีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด (callable) หรือตราสารหนี ที ผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชําระหนี คืนก่อนกําหนด
(puttable) โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที ผันแปรตามอัตราดอกเบี ยของสถาบันการเงินหรือ
อัตราดอกเบี ยอื น และไม่มีการกําหนดเงื อนไขการจ่ายผลตอบแทนที อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นก
องทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการ
ลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะ
เวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

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

2. ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)

3. ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

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 งหรือหลายอย่าง ดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย

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. อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) ได้แก่
 หน่วย CIS  ไม่เกิน 10%
2. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (puttable/callable bond) ที มีอันดับความน่า
เชื อถือที ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated) ซึ งนํามารวม
คํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

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
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ATM
 หักบัญชี
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนด้วยตนเอง
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย หรือผู้สนับสนุนได้ทุกวัน
ทําการ หากวันดังกล่าวตรง กับวันหยุดในเลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้
ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือธนาคารกรุงไทย หรือที ผู้สนับสนุนอื นที ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย ตั งแต่เวลาเปิดทําการ
จนถึงเวลา 15.30 น. ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนด
เวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนิน
การในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ทั งนี ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ มวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้โดยถือว่า
ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่
10 ล้านบาทขึ นไป

(2) วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ
พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุน

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการ พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(4) Internet
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วง
หน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการและผู้สนับสนุน

(5) วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ เมื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์
อัตโนมัต ิ(IVR) ของบริษัทจัดการ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื อนไข ขั นตอนวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

7.4.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนได้รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที บริษัท
จัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายไม่รับซื อ
คืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" หรือ "การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขาย
คืน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

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

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที 
คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที 5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนมีจํานวนหน่วย ลงทุน
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตามทะเบียน ผู ้
ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
สนับสนุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้นเท่าที บริษัท
จัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ในกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุด บริษัทจัดการจะดําเนินการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป โดยบริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันปิดเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก ทั งนี ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ มวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

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 ยนแปลงการดําเนินการ
ใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

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

  การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 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

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

 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 อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
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 0.6955 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0642 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1284 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
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 ในอัตราไม่เกินร้อยละ1.07ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน 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 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
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 ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา
ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิด
จากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล
และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(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
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

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) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ครั งละ 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในระยะแรก ในกรณีที จะคิดทางบริษัทจัดการจะเรียกเก็บครั งละ 200 บาท ต่อรายการ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนคิดค่าธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ครั งละ 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในระยะแรก ในกรณีที จะคิดทางบริษัทจัดการจะเรียกเก็บครั งละ 200 บาท ต่อรายการ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนคิดค่าธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

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) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน

** 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/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของบริษัทจัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิเพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน3 วันทําการนับแต่วัน
ที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดัง
กล่าว

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

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

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
2 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น ประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 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
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

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

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

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศทางช่อง
ทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น ประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5 %
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1

ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ
ถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อ
มิให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง ในกรณีที ความไม่ถูก
ต้องไม่ได้มีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคา
หน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะ
วันที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน

หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระ
สําคัญตามที กําหนดไว้ใน
1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ใน
กรณีของรายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที 
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธี
การใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุน
สามารถรับทราบชื อกองทุน
ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดย
ดําเนินการเฉพาะมูลค่า/
ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการ
ชดเชยราคาไว้ในรายงาน
การแก้ไขราคาหน่วยตาม
2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่ใน
ส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

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

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขาย
คืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบ
ถึงการแก้ไขราคาตาม
2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการ
ป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้องและส่งรายงานดัง
กล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที ไม่อาจควบคุมได้ ให ้บลจ.
ส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อม
สําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

1ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 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 ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา
ที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อ
คืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
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 กรณีรับซื อ
คืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวน
หน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

3 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 : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ 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 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 : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

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

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3)

22/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0186/2548] หน้า 4 / 24



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3) 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  The Krung Thai Debt Securities RMF 3 

1.3. ชื อย่อ :  RMF3 

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 : 3,500,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 500,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 350,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที มุ่งหวังผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในตราสารหนี เงินฝาก และ/หรือ ตราสารทางการเงินอื นๆ ที มีความมั นคงในการดํารงเงินต้น และสร้างผลตอบแทนที 
สม่ําเสมอ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี เฉลี ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย,
และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
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 :

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตั วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั งพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที มี
กระทรวงการคลังค้ําประกัน และตราสารทางการเงินอื น ที ผู้ออก หรือผู้รับรอง รับอาวัล หรือค้ําประกันตราสารมีความมั นคงสูง
มีความเสี ยงตํ่า รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน derivatives ที แฝงอยู่ในธุรกรรม structured note ซึ งเป็น puttable / callable bond
เท่านั น

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ประเภทตราสารหนี ที ผู้ออก
มีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด (callable) หรือตราสารหนี ที ผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชําระหนี คืนก่อนกําหนด
(puttable) โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที ผันแปรตามอัตราดอกเบี ยของสถาบันการเงินหรือ
อัตราดอกเบี ยอื น และไม่มีการกําหนดเงื อนไขการจ่ายผลตอบแทนที อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นก
องทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการ
ลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะ
เวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

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

2. ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)

3. ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

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 งหรือหลายอย่าง ดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย

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. อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) ได้แก่
 หน่วย CIS  ไม่เกิน 10%
2. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (puttable/callable bond) ที มีอันดับความน่า
เชื อถือที ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated) ซึ งนํามารวม
คํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

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
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ATM
 หักบัญชี
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนด้วยตนเอง
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย หรือผู้สนับสนุนได้ทุกวัน
ทําการ หากวันดังกล่าวตรง กับวันหยุดในเลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้
ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือธนาคารกรุงไทย หรือที ผู้สนับสนุนอื นที ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย ตั งแต่เวลาเปิดทําการ
จนถึงเวลา 15.30 น. ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนด
เวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนิน
การในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ทั งนี ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ มวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้โดยถือว่า
ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่
10 ล้านบาทขึ นไป

(2) วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ
พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุน

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการ พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(4) Internet
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วง
หน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการและผู้สนับสนุน

(5) วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ เมื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์
อัตโนมัต ิ(IVR) ของบริษัทจัดการ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื อนไข ขั นตอนวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

7.4.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนได้รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที บริษัท
จัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายไม่รับซื อ
คืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" หรือ "การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขาย
คืน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

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

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที 
คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที 5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนมีจํานวนหน่วย ลงทุน
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตามทะเบียน ผู ้
ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
สนับสนุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้นเท่าที บริษัท
จัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ในกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุด บริษัทจัดการจะดําเนินการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป โดยบริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันปิดเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก ทั งนี ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ มวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

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 ยนแปลงการดําเนินการ
ใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

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

  การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 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

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

 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 อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
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 0.6955 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0642 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1284 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
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 ในอัตราไม่เกินร้อยละ1.07ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน 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 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
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 ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา
ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิด
จากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล
และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(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
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

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) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ครั งละ 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในระยะแรก ในกรณีที จะคิดทางบริษัทจัดการจะเรียกเก็บครั งละ 200 บาท ต่อรายการ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนคิดค่าธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ครั งละ 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในระยะแรก ในกรณีที จะคิดทางบริษัทจัดการจะเรียกเก็บครั งละ 200 บาท ต่อรายการ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนคิดค่าธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

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) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน

** 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/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของบริษัทจัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิเพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน3 วันทําการนับแต่วัน
ที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดัง
กล่าว

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

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

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
2 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น ประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 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
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

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

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

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศทางช่อง
ทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น ประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5 %
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1

ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ
ถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อ
มิให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง ในกรณีที ความไม่ถูก
ต้องไม่ได้มีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคา
หน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะ
วันที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน

หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระ
สําคัญตามที กําหนดไว้ใน
1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ใน
กรณีของรายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที 
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธี
การใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุน
สามารถรับทราบชื อกองทุน
ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดย
ดําเนินการเฉพาะมูลค่า/
ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการ
ชดเชยราคาไว้ในรายงาน
การแก้ไขราคาหน่วยตาม
2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่ใน
ส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

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

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขาย
คืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบ
ถึงการแก้ไขราคาตาม
2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการ
ป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้องและส่งรายงานดัง
กล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที ไม่อาจควบคุมได้ ให ้บลจ.
ส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อม
สําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

1ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 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 ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา
ที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อ
คืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
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 กรณีรับซื อ
คืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวน
หน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

3 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 : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ 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 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 : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

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

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3)

22/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0186/2548] หน้า 5 / 24



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3) 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  The Krung Thai Debt Securities RMF 3 

1.3. ชื อย่อ :  RMF3 

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 : 3,500,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 500,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 350,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที มุ่งหวังผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในตราสารหนี เงินฝาก และ/หรือ ตราสารทางการเงินอื นๆ ที มีความมั นคงในการดํารงเงินต้น และสร้างผลตอบแทนที 
สม่ําเสมอ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี เฉลี ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย,
และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
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 :

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตั วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั งพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที มี
กระทรวงการคลังค้ําประกัน และตราสารทางการเงินอื น ที ผู้ออก หรือผู้รับรอง รับอาวัล หรือค้ําประกันตราสารมีความมั นคงสูง
มีความเสี ยงตํ่า รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน derivatives ที แฝงอยู่ในธุรกรรม structured note ซึ งเป็น puttable / callable bond
เท่านั น

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ประเภทตราสารหนี ที ผู้ออก
มีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด (callable) หรือตราสารหนี ที ผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชําระหนี คืนก่อนกําหนด
(puttable) โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที ผันแปรตามอัตราดอกเบี ยของสถาบันการเงินหรือ
อัตราดอกเบี ยอื น และไม่มีการกําหนดเงื อนไขการจ่ายผลตอบแทนที อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นก
องทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการ
ลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะ
เวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

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

2. ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)

3. ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

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 งหรือหลายอย่าง ดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย

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. อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) ได้แก่
 หน่วย CIS  ไม่เกิน 10%
2. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (puttable/callable bond) ที มีอันดับความน่า
เชื อถือที ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated) ซึ งนํามารวม
คํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

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
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ATM
 หักบัญชี
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนด้วยตนเอง
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย หรือผู้สนับสนุนได้ทุกวัน
ทําการ หากวันดังกล่าวตรง กับวันหยุดในเลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้
ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือธนาคารกรุงไทย หรือที ผู้สนับสนุนอื นที ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย ตั งแต่เวลาเปิดทําการ
จนถึงเวลา 15.30 น. ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนด
เวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนิน
การในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ทั งนี ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ มวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้โดยถือว่า
ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่
10 ล้านบาทขึ นไป

(2) วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ
พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุน

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการ พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(4) Internet
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วง
หน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการและผู้สนับสนุน

(5) วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ เมื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์
อัตโนมัต ิ(IVR) ของบริษัทจัดการ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื อนไข ขั นตอนวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

7.4.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนได้รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที บริษัท
จัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายไม่รับซื อ
คืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" หรือ "การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขาย
คืน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

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

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที 
คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที 5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนมีจํานวนหน่วย ลงทุน
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตามทะเบียน ผู ้
ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
สนับสนุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้นเท่าที บริษัท
จัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ในกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุด บริษัทจัดการจะดําเนินการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป โดยบริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันปิดเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก ทั งนี ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ มวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

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 ยนแปลงการดําเนินการ
ใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

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

  การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 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

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

 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 อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
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 0.6955 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0642 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1284 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
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 ในอัตราไม่เกินร้อยละ1.07ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน 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 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
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 ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา
ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิด
จากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล
และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(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
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

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) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ครั งละ 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในระยะแรก ในกรณีที จะคิดทางบริษัทจัดการจะเรียกเก็บครั งละ 200 บาท ต่อรายการ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนคิดค่าธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ครั งละ 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในระยะแรก ในกรณีที จะคิดทางบริษัทจัดการจะเรียกเก็บครั งละ 200 บาท ต่อรายการ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนคิดค่าธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

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) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน

** 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/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของบริษัทจัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิเพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน3 วันทําการนับแต่วัน
ที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดัง
กล่าว

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

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

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
2 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น ประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 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
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

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

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

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศทางช่อง
ทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น ประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5 %
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1

ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ
ถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อ
มิให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง ในกรณีที ความไม่ถูก
ต้องไม่ได้มีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคา
หน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะ
วันที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน

หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระ
สําคัญตามที กําหนดไว้ใน
1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ใน
กรณีของรายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที 
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธี
การใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุน
สามารถรับทราบชื อกองทุน
ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดย
ดําเนินการเฉพาะมูลค่า/
ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการ
ชดเชยราคาไว้ในรายงาน
การแก้ไขราคาหน่วยตาม
2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่ใน
ส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

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

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขาย
คืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบ
ถึงการแก้ไขราคาตาม
2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการ
ป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้องและส่งรายงานดัง
กล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที ไม่อาจควบคุมได้ ให ้บลจ.
ส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อม
สําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

1ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 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 ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา
ที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อ
คืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
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 กรณีรับซื อ
คืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวน
หน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

3 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 : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ 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 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 : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

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

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3)

22/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0186/2548] หน้า 6 / 24



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3) 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  The Krung Thai Debt Securities RMF 3 

1.3. ชื อย่อ :  RMF3 

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 : 3,500,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 500,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 350,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที มุ่งหวังผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในตราสารหนี เงินฝาก และ/หรือ ตราสารทางการเงินอื นๆ ที มีความมั นคงในการดํารงเงินต้น และสร้างผลตอบแทนที 
สม่ําเสมอ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี เฉลี ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย,
และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
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 :

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตั วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั งพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที มี
กระทรวงการคลังค้ําประกัน และตราสารทางการเงินอื น ที ผู้ออก หรือผู้รับรอง รับอาวัล หรือค้ําประกันตราสารมีความมั นคงสูง
มีความเสี ยงตํ่า รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน derivatives ที แฝงอยู่ในธุรกรรม structured note ซึ งเป็น puttable / callable bond
เท่านั น

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ประเภทตราสารหนี ที ผู้ออก
มีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด (callable) หรือตราสารหนี ที ผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชําระหนี คืนก่อนกําหนด
(puttable) โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที ผันแปรตามอัตราดอกเบี ยของสถาบันการเงินหรือ
อัตราดอกเบี ยอื น และไม่มีการกําหนดเงื อนไขการจ่ายผลตอบแทนที อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นก
องทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการ
ลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะ
เวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

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

2. ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)

3. ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

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 งหรือหลายอย่าง ดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย

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. อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) ได้แก่
 หน่วย CIS  ไม่เกิน 10%
2. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (puttable/callable bond) ที มีอันดับความน่า
เชื อถือที ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated) ซึ งนํามารวม
คํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

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
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ATM
 หักบัญชี
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนด้วยตนเอง
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย หรือผู้สนับสนุนได้ทุกวัน
ทําการ หากวันดังกล่าวตรง กับวันหยุดในเลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้
ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือธนาคารกรุงไทย หรือที ผู้สนับสนุนอื นที ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย ตั งแต่เวลาเปิดทําการ
จนถึงเวลา 15.30 น. ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนด
เวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนิน
การในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ทั งนี ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ มวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้โดยถือว่า
ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่
10 ล้านบาทขึ นไป

(2) วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ
พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุน

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการ พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(4) Internet
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วง
หน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการและผู้สนับสนุน

(5) วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ เมื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์
อัตโนมัต ิ(IVR) ของบริษัทจัดการ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื อนไข ขั นตอนวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

7.4.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนได้รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที บริษัท
จัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายไม่รับซื อ
คืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" หรือ "การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขาย
คืน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

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

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที 
คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที 5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนมีจํานวนหน่วย ลงทุน
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตามทะเบียน ผู ้
ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
สนับสนุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้นเท่าที บริษัท
จัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ในกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุด บริษัทจัดการจะดําเนินการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป โดยบริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันปิดเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก ทั งนี ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ มวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

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 ยนแปลงการดําเนินการ
ใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

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

  การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 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

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

 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 อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
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 0.6955 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0642 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1284 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
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 ในอัตราไม่เกินร้อยละ1.07ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน 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 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
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 ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา
ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิด
จากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล
และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(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
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

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) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ครั งละ 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในระยะแรก ในกรณีที จะคิดทางบริษัทจัดการจะเรียกเก็บครั งละ 200 บาท ต่อรายการ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนคิดค่าธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ครั งละ 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในระยะแรก ในกรณีที จะคิดทางบริษัทจัดการจะเรียกเก็บครั งละ 200 บาท ต่อรายการ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนคิดค่าธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

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) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน

** 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/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของบริษัทจัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิเพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน3 วันทําการนับแต่วัน
ที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดัง
กล่าว

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

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

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
2 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น ประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 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
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

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

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

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศทางช่อง
ทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น ประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5 %
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1

ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ
ถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อ
มิให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง ในกรณีที ความไม่ถูก
ต้องไม่ได้มีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคา
หน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะ
วันที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน

หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระ
สําคัญตามที กําหนดไว้ใน
1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ใน
กรณีของรายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที 
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธี
การใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุน
สามารถรับทราบชื อกองทุน
ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดย
ดําเนินการเฉพาะมูลค่า/
ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการ
ชดเชยราคาไว้ในรายงาน
การแก้ไขราคาหน่วยตาม
2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่ใน
ส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

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

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขาย
คืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบ
ถึงการแก้ไขราคาตาม
2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการ
ป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้องและส่งรายงานดัง
กล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที ไม่อาจควบคุมได้ ให ้บลจ.
ส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อม
สําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

1ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 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 ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา
ที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อ
คืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
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 กรณีรับซื อ
คืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวน
หน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

3 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 : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ 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 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 : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

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

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3)

22/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0186/2548] หน้า 7 / 24



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3) 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  The Krung Thai Debt Securities RMF 3 

1.3. ชื อย่อ :  RMF3 

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 : 3,500,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 500,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 350,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที มุ่งหวังผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในตราสารหนี เงินฝาก และ/หรือ ตราสารทางการเงินอื นๆ ที มีความมั นคงในการดํารงเงินต้น และสร้างผลตอบแทนที 
สม่ําเสมอ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี เฉลี ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย,
และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
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 :

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตั วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั งพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที มี
กระทรวงการคลังค้ําประกัน และตราสารทางการเงินอื น ที ผู้ออก หรือผู้รับรอง รับอาวัล หรือค้ําประกันตราสารมีความมั นคงสูง
มีความเสี ยงตํ่า รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน derivatives ที แฝงอยู่ในธุรกรรม structured note ซึ งเป็น puttable / callable bond
เท่านั น

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ประเภทตราสารหนี ที ผู้ออก
มีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด (callable) หรือตราสารหนี ที ผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชําระหนี คืนก่อนกําหนด
(puttable) โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที ผันแปรตามอัตราดอกเบี ยของสถาบันการเงินหรือ
อัตราดอกเบี ยอื น และไม่มีการกําหนดเงื อนไขการจ่ายผลตอบแทนที อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นก
องทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการ
ลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะ
เวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

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

2. ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)

3. ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

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 งหรือหลายอย่าง ดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย

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. อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) ได้แก่
 หน่วย CIS  ไม่เกิน 10%
2. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (puttable/callable bond) ที มีอันดับความน่า
เชื อถือที ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated) ซึ งนํามารวม
คํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

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
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ATM
 หักบัญชี
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนด้วยตนเอง
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย หรือผู้สนับสนุนได้ทุกวัน
ทําการ หากวันดังกล่าวตรง กับวันหยุดในเลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้
ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือธนาคารกรุงไทย หรือที ผู้สนับสนุนอื นที ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย ตั งแต่เวลาเปิดทําการ
จนถึงเวลา 15.30 น. ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนด
เวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนิน
การในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ทั งนี ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ มวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้โดยถือว่า
ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่
10 ล้านบาทขึ นไป

(2) วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ
พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุน

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการ พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(4) Internet
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วง
หน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการและผู้สนับสนุน

(5) วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ เมื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์
อัตโนมัต ิ(IVR) ของบริษัทจัดการ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื อนไข ขั นตอนวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

7.4.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนได้รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที บริษัท
จัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายไม่รับซื อ
คืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" หรือ "การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขาย
คืน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

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

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที 
คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที 5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนมีจํานวนหน่วย ลงทุน
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตามทะเบียน ผู ้
ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
สนับสนุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้นเท่าที บริษัท
จัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ในกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุด บริษัทจัดการจะดําเนินการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป โดยบริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันปิดเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก ทั งนี ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ มวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

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 ยนแปลงการดําเนินการ
ใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

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

  การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 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

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

 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 อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
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 0.6955 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0642 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1284 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
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 ในอัตราไม่เกินร้อยละ1.07ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน 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 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
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 ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา
ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิด
จากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล
และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(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
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

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) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ครั งละ 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในระยะแรก ในกรณีที จะคิดทางบริษัทจัดการจะเรียกเก็บครั งละ 200 บาท ต่อรายการ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนคิดค่าธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ครั งละ 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในระยะแรก ในกรณีที จะคิดทางบริษัทจัดการจะเรียกเก็บครั งละ 200 บาท ต่อรายการ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนคิดค่าธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

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) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน

** 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/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของบริษัทจัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิเพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน3 วันทําการนับแต่วัน
ที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดัง
กล่าว

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

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

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
2 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น ประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 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
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

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

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

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศทางช่อง
ทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น ประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5 %
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1

ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ
ถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อ
มิให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง ในกรณีที ความไม่ถูก
ต้องไม่ได้มีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคา
หน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะ
วันที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน

หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระ
สําคัญตามที กําหนดไว้ใน
1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ใน
กรณีของรายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที 
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธี
การใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุน
สามารถรับทราบชื อกองทุน
ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดย
ดําเนินการเฉพาะมูลค่า/
ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการ
ชดเชยราคาไว้ในรายงาน
การแก้ไขราคาหน่วยตาม
2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่ใน
ส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

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

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขาย
คืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบ
ถึงการแก้ไขราคาตาม
2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการ
ป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้องและส่งรายงานดัง
กล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที ไม่อาจควบคุมได้ ให ้บลจ.
ส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อม
สําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

1ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 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 ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา
ที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อ
คืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
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 กรณีรับซื อ
คืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวน
หน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

3 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 : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ 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 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 : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

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

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3)

22/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0186/2548] หน้า 8 / 24



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3) 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  The Krung Thai Debt Securities RMF 3 

1.3. ชื อย่อ :  RMF3 

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 : 3,500,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 500,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 350,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที มุ่งหวังผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในตราสารหนี เงินฝาก และ/หรือ ตราสารทางการเงินอื นๆ ที มีความมั นคงในการดํารงเงินต้น และสร้างผลตอบแทนที 
สม่ําเสมอ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี เฉลี ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย,
และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
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 :

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตั วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั งพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที มี
กระทรวงการคลังค้ําประกัน และตราสารทางการเงินอื น ที ผู้ออก หรือผู้รับรอง รับอาวัล หรือค้ําประกันตราสารมีความมั นคงสูง
มีความเสี ยงตํ่า รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน derivatives ที แฝงอยู่ในธุรกรรม structured note ซึ งเป็น puttable / callable bond
เท่านั น

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ประเภทตราสารหนี ที ผู้ออก
มีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด (callable) หรือตราสารหนี ที ผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชําระหนี คืนก่อนกําหนด
(puttable) โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที ผันแปรตามอัตราดอกเบี ยของสถาบันการเงินหรือ
อัตราดอกเบี ยอื น และไม่มีการกําหนดเงื อนไขการจ่ายผลตอบแทนที อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นก
องทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการ
ลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะ
เวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

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

2. ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)

3. ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

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 งหรือหลายอย่าง ดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย

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. อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) ได้แก่
 หน่วย CIS  ไม่เกิน 10%
2. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (puttable/callable bond) ที มีอันดับความน่า
เชื อถือที ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated) ซึ งนํามารวม
คํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

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
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ATM
 หักบัญชี
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนด้วยตนเอง
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย หรือผู้สนับสนุนได้ทุกวัน
ทําการ หากวันดังกล่าวตรง กับวันหยุดในเลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้
ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือธนาคารกรุงไทย หรือที ผู้สนับสนุนอื นที ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย ตั งแต่เวลาเปิดทําการ
จนถึงเวลา 15.30 น. ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนด
เวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนิน
การในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ทั งนี ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ มวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้โดยถือว่า
ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่
10 ล้านบาทขึ นไป

(2) วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ
พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุน

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการ พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(4) Internet
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วง
หน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการและผู้สนับสนุน

(5) วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ เมื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์
อัตโนมัต ิ(IVR) ของบริษัทจัดการ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื อนไข ขั นตอนวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

7.4.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนได้รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที บริษัท
จัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายไม่รับซื อ
คืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" หรือ "การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขาย
คืน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

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

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที 
คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที 5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนมีจํานวนหน่วย ลงทุน
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตามทะเบียน ผู ้
ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
สนับสนุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้นเท่าที บริษัท
จัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ในกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุด บริษัทจัดการจะดําเนินการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป โดยบริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันปิดเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก ทั งนี ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ มวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

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 ยนแปลงการดําเนินการ
ใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

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

  การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 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

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

 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 อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
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 0.6955 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0642 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1284 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
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 ในอัตราไม่เกินร้อยละ1.07ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน 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 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
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 ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา
ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิด
จากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล
และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(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
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

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) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ครั งละ 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในระยะแรก ในกรณีที จะคิดทางบริษัทจัดการจะเรียกเก็บครั งละ 200 บาท ต่อรายการ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนคิดค่าธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ครั งละ 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในระยะแรก ในกรณีที จะคิดทางบริษัทจัดการจะเรียกเก็บครั งละ 200 บาท ต่อรายการ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนคิดค่าธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

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) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน

** 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/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของบริษัทจัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิเพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน3 วันทําการนับแต่วัน
ที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดัง
กล่าว

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

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

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
2 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น ประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 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
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

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

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

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศทางช่อง
ทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น ประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5 %
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1

ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ
ถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อ
มิให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง ในกรณีที ความไม่ถูก
ต้องไม่ได้มีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคา
หน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะ
วันที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน

หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระ
สําคัญตามที กําหนดไว้ใน
1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ใน
กรณีของรายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที 
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธี
การใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุน
สามารถรับทราบชื อกองทุน
ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดย
ดําเนินการเฉพาะมูลค่า/
ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการ
ชดเชยราคาไว้ในรายงาน
การแก้ไขราคาหน่วยตาม
2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่ใน
ส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

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

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขาย
คืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบ
ถึงการแก้ไขราคาตาม
2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการ
ป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้องและส่งรายงานดัง
กล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที ไม่อาจควบคุมได้ ให ้บลจ.
ส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อม
สําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

1ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 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 ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา
ที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อ
คืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
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 กรณีรับซื อ
คืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวน
หน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

3 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 : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ 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 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 : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

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

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3)

22/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0186/2548] หน้า 9 / 24



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3) 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  The Krung Thai Debt Securities RMF 3 

1.3. ชื อย่อ :  RMF3 

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 : 3,500,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 500,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 350,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที มุ่งหวังผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในตราสารหนี เงินฝาก และ/หรือ ตราสารทางการเงินอื นๆ ที มีความมั นคงในการดํารงเงินต้น และสร้างผลตอบแทนที 
สม่ําเสมอ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี เฉลี ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย,
และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
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 :

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตั วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั งพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที มี
กระทรวงการคลังค้ําประกัน และตราสารทางการเงินอื น ที ผู้ออก หรือผู้รับรอง รับอาวัล หรือค้ําประกันตราสารมีความมั นคงสูง
มีความเสี ยงตํ่า รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน derivatives ที แฝงอยู่ในธุรกรรม structured note ซึ งเป็น puttable / callable bond
เท่านั น

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ประเภทตราสารหนี ที ผู้ออก
มีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด (callable) หรือตราสารหนี ที ผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชําระหนี คืนก่อนกําหนด
(puttable) โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที ผันแปรตามอัตราดอกเบี ยของสถาบันการเงินหรือ
อัตราดอกเบี ยอื น และไม่มีการกําหนดเงื อนไขการจ่ายผลตอบแทนที อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นก
องทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการ
ลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะ
เวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

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

2. ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)

3. ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

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 งหรือหลายอย่าง ดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย

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. อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) ได้แก่
 หน่วย CIS  ไม่เกิน 10%
2. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (puttable/callable bond) ที มีอันดับความน่า
เชื อถือที ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated) ซึ งนํามารวม
คํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

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
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ATM
 หักบัญชี
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนด้วยตนเอง
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย หรือผู้สนับสนุนได้ทุกวัน
ทําการ หากวันดังกล่าวตรง กับวันหยุดในเลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้
ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือธนาคารกรุงไทย หรือที ผู้สนับสนุนอื นที ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย ตั งแต่เวลาเปิดทําการ
จนถึงเวลา 15.30 น. ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนด
เวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนิน
การในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ทั งนี ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ มวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้โดยถือว่า
ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่
10 ล้านบาทขึ นไป

(2) วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ
พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุน

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการ พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(4) Internet
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วง
หน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการและผู้สนับสนุน

(5) วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ เมื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์
อัตโนมัต ิ(IVR) ของบริษัทจัดการ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื อนไข ขั นตอนวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

7.4.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนได้รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที บริษัท
จัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายไม่รับซื อ
คืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" หรือ "การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขาย
คืน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

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

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที 
คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที 5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนมีจํานวนหน่วย ลงทุน
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตามทะเบียน ผู ้
ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
สนับสนุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้นเท่าที บริษัท
จัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ในกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุด บริษัทจัดการจะดําเนินการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป โดยบริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันปิดเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก ทั งนี ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ มวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

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 ยนแปลงการดําเนินการ
ใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

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

  การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 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

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

 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 อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
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 0.6955 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0642 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1284 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
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 ในอัตราไม่เกินร้อยละ1.07ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน 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 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
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 ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา
ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิด
จากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล
และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(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
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

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) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ครั งละ 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในระยะแรก ในกรณีที จะคิดทางบริษัทจัดการจะเรียกเก็บครั งละ 200 บาท ต่อรายการ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนคิดค่าธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ครั งละ 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในระยะแรก ในกรณีที จะคิดทางบริษัทจัดการจะเรียกเก็บครั งละ 200 บาท ต่อรายการ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนคิดค่าธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

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) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน

** 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/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของบริษัทจัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิเพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน3 วันทําการนับแต่วัน
ที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดัง
กล่าว

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

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

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
2 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น ประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 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
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

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

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

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศทางช่อง
ทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น ประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5 %
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1

ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ
ถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อ
มิให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง ในกรณีที ความไม่ถูก
ต้องไม่ได้มีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคา
หน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะ
วันที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน

หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระ
สําคัญตามที กําหนดไว้ใน
1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ใน
กรณีของรายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที 
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธี
การใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุน
สามารถรับทราบชื อกองทุน
ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดย
ดําเนินการเฉพาะมูลค่า/
ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการ
ชดเชยราคาไว้ในรายงาน
การแก้ไขราคาหน่วยตาม
2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่ใน
ส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

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

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขาย
คืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบ
ถึงการแก้ไขราคาตาม
2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการ
ป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้องและส่งรายงานดัง
กล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที ไม่อาจควบคุมได้ ให ้บลจ.
ส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อม
สําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

1ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 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 ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา
ที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อ
คืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
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 กรณีรับซื อ
คืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวน
หน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

3 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 : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ 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 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 : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

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

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3)

22/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0186/2548] หน้า 10 / 24



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3) 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  The Krung Thai Debt Securities RMF 3 

1.3. ชื อย่อ :  RMF3 

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 : 3,500,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 500,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 350,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที มุ่งหวังผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในตราสารหนี เงินฝาก และ/หรือ ตราสารทางการเงินอื นๆ ที มีความมั นคงในการดํารงเงินต้น และสร้างผลตอบแทนที 
สม่ําเสมอ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี เฉลี ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย,
และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
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 :

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตั วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั งพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที มี
กระทรวงการคลังค้ําประกัน และตราสารทางการเงินอื น ที ผู้ออก หรือผู้รับรอง รับอาวัล หรือค้ําประกันตราสารมีความมั นคงสูง
มีความเสี ยงตํ่า รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน derivatives ที แฝงอยู่ในธุรกรรม structured note ซึ งเป็น puttable / callable bond
เท่านั น

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ประเภทตราสารหนี ที ผู้ออก
มีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด (callable) หรือตราสารหนี ที ผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชําระหนี คืนก่อนกําหนด
(puttable) โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที ผันแปรตามอัตราดอกเบี ยของสถาบันการเงินหรือ
อัตราดอกเบี ยอื น และไม่มีการกําหนดเงื อนไขการจ่ายผลตอบแทนที อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นก
องทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการ
ลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะ
เวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

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

2. ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)

3. ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

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 งหรือหลายอย่าง ดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย

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. อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) ได้แก่
 หน่วย CIS  ไม่เกิน 10%
2. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (puttable/callable bond) ที มีอันดับความน่า
เชื อถือที ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated) ซึ งนํามารวม
คํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

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
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ATM
 หักบัญชี
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนด้วยตนเอง
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย หรือผู้สนับสนุนได้ทุกวัน
ทําการ หากวันดังกล่าวตรง กับวันหยุดในเลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้
ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือธนาคารกรุงไทย หรือที ผู้สนับสนุนอื นที ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย ตั งแต่เวลาเปิดทําการ
จนถึงเวลา 15.30 น. ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนด
เวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนิน
การในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ทั งนี ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ มวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้โดยถือว่า
ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่
10 ล้านบาทขึ นไป

(2) วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ
พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุน

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการ พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(4) Internet
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วง
หน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการและผู้สนับสนุน

(5) วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ เมื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์
อัตโนมัต ิ(IVR) ของบริษัทจัดการ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื อนไข ขั นตอนวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

7.4.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนได้รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที บริษัท
จัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายไม่รับซื อ
คืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" หรือ "การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขาย
คืน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

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

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที 
คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที 5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนมีจํานวนหน่วย ลงทุน
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตามทะเบียน ผู ้
ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
สนับสนุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้นเท่าที บริษัท
จัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ในกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุด บริษัทจัดการจะดําเนินการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป โดยบริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันปิดเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก ทั งนี ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ มวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

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 ยนแปลงการดําเนินการ
ใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

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

  การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 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

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

 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 อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
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 0.6955 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0642 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1284 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
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 ในอัตราไม่เกินร้อยละ1.07ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน 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 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
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 ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา
ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิด
จากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล
และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(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
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

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) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ครั งละ 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในระยะแรก ในกรณีที จะคิดทางบริษัทจัดการจะเรียกเก็บครั งละ 200 บาท ต่อรายการ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนคิดค่าธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ครั งละ 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในระยะแรก ในกรณีที จะคิดทางบริษัทจัดการจะเรียกเก็บครั งละ 200 บาท ต่อรายการ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนคิดค่าธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

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) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน

** 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/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของบริษัทจัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิเพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน3 วันทําการนับแต่วัน
ที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดัง
กล่าว

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

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

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
2 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น ประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 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
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

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

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

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศทางช่อง
ทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น ประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5 %
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1

ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ
ถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อ
มิให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง ในกรณีที ความไม่ถูก
ต้องไม่ได้มีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคา
หน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะ
วันที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน

หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระ
สําคัญตามที กําหนดไว้ใน
1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ใน
กรณีของรายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที 
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธี
การใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุน
สามารถรับทราบชื อกองทุน
ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดย
ดําเนินการเฉพาะมูลค่า/
ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการ
ชดเชยราคาไว้ในรายงาน
การแก้ไขราคาหน่วยตาม
2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่ใน
ส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

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

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขาย
คืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบ
ถึงการแก้ไขราคาตาม
2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการ
ป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้องและส่งรายงานดัง
กล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที ไม่อาจควบคุมได้ ให ้บลจ.
ส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อม
สําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

1ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 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 ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา
ที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อ
คืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
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 กรณีรับซื อ
คืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวน
หน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

3 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 : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ 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 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 : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

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

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3)

22/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0186/2548] หน้า 11 / 24



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3) 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  The Krung Thai Debt Securities RMF 3 

1.3. ชื อย่อ :  RMF3 

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 : 3,500,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 500,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 350,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที มุ่งหวังผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในตราสารหนี เงินฝาก และ/หรือ ตราสารทางการเงินอื นๆ ที มีความมั นคงในการดํารงเงินต้น และสร้างผลตอบแทนที 
สม่ําเสมอ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี เฉลี ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย,
และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
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 :

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตั วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั งพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที มี
กระทรวงการคลังค้ําประกัน และตราสารทางการเงินอื น ที ผู้ออก หรือผู้รับรอง รับอาวัล หรือค้ําประกันตราสารมีความมั นคงสูง
มีความเสี ยงตํ่า รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน derivatives ที แฝงอยู่ในธุรกรรม structured note ซึ งเป็น puttable / callable bond
เท่านั น

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ประเภทตราสารหนี ที ผู้ออก
มีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด (callable) หรือตราสารหนี ที ผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชําระหนี คืนก่อนกําหนด
(puttable) โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที ผันแปรตามอัตราดอกเบี ยของสถาบันการเงินหรือ
อัตราดอกเบี ยอื น และไม่มีการกําหนดเงื อนไขการจ่ายผลตอบแทนที อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นก
องทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการ
ลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะ
เวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

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

2. ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)

3. ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

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 งหรือหลายอย่าง ดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย

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. อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) ได้แก่
 หน่วย CIS  ไม่เกิน 10%
2. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (puttable/callable bond) ที มีอันดับความน่า
เชื อถือที ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated) ซึ งนํามารวม
คํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

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
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ATM
 หักบัญชี
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนด้วยตนเอง
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย หรือผู้สนับสนุนได้ทุกวัน
ทําการ หากวันดังกล่าวตรง กับวันหยุดในเลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้
ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือธนาคารกรุงไทย หรือที ผู้สนับสนุนอื นที ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย ตั งแต่เวลาเปิดทําการ
จนถึงเวลา 15.30 น. ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนด
เวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนิน
การในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ทั งนี ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ มวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้โดยถือว่า
ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่
10 ล้านบาทขึ นไป

(2) วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ
พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุน

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการ พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(4) Internet
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วง
หน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการและผู้สนับสนุน

(5) วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ เมื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์
อัตโนมัต ิ(IVR) ของบริษัทจัดการ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื อนไข ขั นตอนวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

7.4.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนได้รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที บริษัท
จัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายไม่รับซื อ
คืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" หรือ "การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขาย
คืน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

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

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที 
คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที 5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนมีจํานวนหน่วย ลงทุน
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตามทะเบียน ผู ้
ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
สนับสนุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้นเท่าที บริษัท
จัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ในกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุด บริษัทจัดการจะดําเนินการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป โดยบริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันปิดเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก ทั งนี ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ มวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

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 ยนแปลงการดําเนินการ
ใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

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

  การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 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

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

 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 อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
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 0.6955 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0642 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1284 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
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 ในอัตราไม่เกินร้อยละ1.07ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน 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 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
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 ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา
ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิด
จากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล
และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(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
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

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) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ครั งละ 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในระยะแรก ในกรณีที จะคิดทางบริษัทจัดการจะเรียกเก็บครั งละ 200 บาท ต่อรายการ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนคิดค่าธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ครั งละ 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในระยะแรก ในกรณีที จะคิดทางบริษัทจัดการจะเรียกเก็บครั งละ 200 บาท ต่อรายการ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนคิดค่าธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

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) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน

** 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/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของบริษัทจัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิเพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน3 วันทําการนับแต่วัน
ที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดัง
กล่าว

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

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

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
2 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น ประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 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
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

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

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

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศทางช่อง
ทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น ประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5 %
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1

ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ
ถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อ
มิให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง ในกรณีที ความไม่ถูก
ต้องไม่ได้มีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคา
หน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะ
วันที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน

หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระ
สําคัญตามที กําหนดไว้ใน
1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ใน
กรณีของรายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที 
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธี
การใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุน
สามารถรับทราบชื อกองทุน
ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดย
ดําเนินการเฉพาะมูลค่า/
ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการ
ชดเชยราคาไว้ในรายงาน
การแก้ไขราคาหน่วยตาม
2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่ใน
ส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

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

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขาย
คืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบ
ถึงการแก้ไขราคาตาม
2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการ
ป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้องและส่งรายงานดัง
กล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที ไม่อาจควบคุมได้ ให ้บลจ.
ส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อม
สําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

1ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 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 ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา
ที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อ
คืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
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 กรณีรับซื อ
คืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวน
หน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

3 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 : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ 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 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 : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

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

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3)

22/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0186/2548] หน้า 12 / 24



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3) 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  The Krung Thai Debt Securities RMF 3 

1.3. ชื อย่อ :  RMF3 

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 : 3,500,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 500,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 350,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที มุ่งหวังผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในตราสารหนี เงินฝาก และ/หรือ ตราสารทางการเงินอื นๆ ที มีความมั นคงในการดํารงเงินต้น และสร้างผลตอบแทนที 
สม่ําเสมอ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี เฉลี ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย,
และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
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 :

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตั วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั งพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที มี
กระทรวงการคลังค้ําประกัน และตราสารทางการเงินอื น ที ผู้ออก หรือผู้รับรอง รับอาวัล หรือค้ําประกันตราสารมีความมั นคงสูง
มีความเสี ยงตํ่า รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน derivatives ที แฝงอยู่ในธุรกรรม structured note ซึ งเป็น puttable / callable bond
เท่านั น

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ประเภทตราสารหนี ที ผู้ออก
มีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด (callable) หรือตราสารหนี ที ผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชําระหนี คืนก่อนกําหนด
(puttable) โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที ผันแปรตามอัตราดอกเบี ยของสถาบันการเงินหรือ
อัตราดอกเบี ยอื น และไม่มีการกําหนดเงื อนไขการจ่ายผลตอบแทนที อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นก
องทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการ
ลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะ
เวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

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

2. ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)

3. ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

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 งหรือหลายอย่าง ดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย

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. อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) ได้แก่
 หน่วย CIS  ไม่เกิน 10%
2. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (puttable/callable bond) ที มีอันดับความน่า
เชื อถือที ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated) ซึ งนํามารวม
คํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

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
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ATM
 หักบัญชี
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนด้วยตนเอง
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย หรือผู้สนับสนุนได้ทุกวัน
ทําการ หากวันดังกล่าวตรง กับวันหยุดในเลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้
ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือธนาคารกรุงไทย หรือที ผู้สนับสนุนอื นที ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย ตั งแต่เวลาเปิดทําการ
จนถึงเวลา 15.30 น. ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนด
เวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนิน
การในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ทั งนี ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ มวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้โดยถือว่า
ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่
10 ล้านบาทขึ นไป

(2) วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ
พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุน

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการ พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(4) Internet
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วง
หน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการและผู้สนับสนุน

(5) วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ เมื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์
อัตโนมัต ิ(IVR) ของบริษัทจัดการ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื อนไข ขั นตอนวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

7.4.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนได้รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที บริษัท
จัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายไม่รับซื อ
คืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" หรือ "การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขาย
คืน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

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

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที 
คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที 5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนมีจํานวนหน่วย ลงทุน
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตามทะเบียน ผู ้
ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
สนับสนุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้นเท่าที บริษัท
จัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ในกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุด บริษัทจัดการจะดําเนินการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป โดยบริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันปิดเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก ทั งนี ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ มวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

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 ยนแปลงการดําเนินการ
ใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

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

  การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 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

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

 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 อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
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 0.6955 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0642 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1284 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
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 ในอัตราไม่เกินร้อยละ1.07ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน 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 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
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 ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา
ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิด
จากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล
และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(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
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

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) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ครั งละ 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในระยะแรก ในกรณีที จะคิดทางบริษัทจัดการจะเรียกเก็บครั งละ 200 บาท ต่อรายการ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนคิดค่าธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ครั งละ 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในระยะแรก ในกรณีที จะคิดทางบริษัทจัดการจะเรียกเก็บครั งละ 200 บาท ต่อรายการ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนคิดค่าธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

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) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน

** 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/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของบริษัทจัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิเพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน3 วันทําการนับแต่วัน
ที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดัง
กล่าว

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

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

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
2 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น ประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 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
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

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

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

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศทางช่อง
ทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น ประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5 %
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1

ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ
ถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อ
มิให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง ในกรณีที ความไม่ถูก
ต้องไม่ได้มีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคา
หน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะ
วันที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน

หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระ
สําคัญตามที กําหนดไว้ใน
1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ใน
กรณีของรายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที 
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธี
การใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุน
สามารถรับทราบชื อกองทุน
ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดย
ดําเนินการเฉพาะมูลค่า/
ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการ
ชดเชยราคาไว้ในรายงาน
การแก้ไขราคาหน่วยตาม
2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่ใน
ส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

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

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขาย
คืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบ
ถึงการแก้ไขราคาตาม
2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการ
ป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้องและส่งรายงานดัง
กล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที ไม่อาจควบคุมได้ ให ้บลจ.
ส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อม
สําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

1ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 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 ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา
ที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อ
คืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
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 กรณีรับซื อ
คืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวน
หน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

3 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 : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ 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 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 : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

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

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3)

22/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0186/2548] หน้า 13 / 24



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3) 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  The Krung Thai Debt Securities RMF 3 

1.3. ชื อย่อ :  RMF3 

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 : 3,500,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 500,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 350,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที มุ่งหวังผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในตราสารหนี เงินฝาก และ/หรือ ตราสารทางการเงินอื นๆ ที มีความมั นคงในการดํารงเงินต้น และสร้างผลตอบแทนที 
สม่ําเสมอ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี เฉลี ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย,
และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
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 :

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตั วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั งพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที มี
กระทรวงการคลังค้ําประกัน และตราสารทางการเงินอื น ที ผู้ออก หรือผู้รับรอง รับอาวัล หรือค้ําประกันตราสารมีความมั นคงสูง
มีความเสี ยงตํ่า รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน derivatives ที แฝงอยู่ในธุรกรรม structured note ซึ งเป็น puttable / callable bond
เท่านั น

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ประเภทตราสารหนี ที ผู้ออก
มีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด (callable) หรือตราสารหนี ที ผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชําระหนี คืนก่อนกําหนด
(puttable) โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที ผันแปรตามอัตราดอกเบี ยของสถาบันการเงินหรือ
อัตราดอกเบี ยอื น และไม่มีการกําหนดเงื อนไขการจ่ายผลตอบแทนที อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นก
องทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการ
ลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะ
เวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

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

2. ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)

3. ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

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 งหรือหลายอย่าง ดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย

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. อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) ได้แก่
 หน่วย CIS  ไม่เกิน 10%
2. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (puttable/callable bond) ที มีอันดับความน่า
เชื อถือที ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated) ซึ งนํามารวม
คํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

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
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ATM
 หักบัญชี
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนด้วยตนเอง
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย หรือผู้สนับสนุนได้ทุกวัน
ทําการ หากวันดังกล่าวตรง กับวันหยุดในเลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้
ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือธนาคารกรุงไทย หรือที ผู้สนับสนุนอื นที ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย ตั งแต่เวลาเปิดทําการ
จนถึงเวลา 15.30 น. ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนด
เวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนิน
การในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ทั งนี ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ มวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้โดยถือว่า
ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่
10 ล้านบาทขึ นไป

(2) วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ
พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุน

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการ พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(4) Internet
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วง
หน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการและผู้สนับสนุน

(5) วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ เมื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์
อัตโนมัต ิ(IVR) ของบริษัทจัดการ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื อนไข ขั นตอนวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

7.4.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนได้รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที บริษัท
จัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายไม่รับซื อ
คืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" หรือ "การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขาย
คืน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

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

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที 
คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที 5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนมีจํานวนหน่วย ลงทุน
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตามทะเบียน ผู ้
ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
สนับสนุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้นเท่าที บริษัท
จัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ในกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุด บริษัทจัดการจะดําเนินการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป โดยบริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันปิดเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก ทั งนี ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ มวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

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 ยนแปลงการดําเนินการ
ใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

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

  การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 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

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

 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 อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
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 0.6955 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0642 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1284 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
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 ในอัตราไม่เกินร้อยละ1.07ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน 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 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
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 ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา
ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิด
จากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล
และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(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
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

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) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ครั งละ 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในระยะแรก ในกรณีที จะคิดทางบริษัทจัดการจะเรียกเก็บครั งละ 200 บาท ต่อรายการ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนคิดค่าธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ครั งละ 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในระยะแรก ในกรณีที จะคิดทางบริษัทจัดการจะเรียกเก็บครั งละ 200 บาท ต่อรายการ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนคิดค่าธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

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) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน

** 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/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของบริษัทจัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิเพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน3 วันทําการนับแต่วัน
ที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดัง
กล่าว

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

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

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
2 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น ประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 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
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

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

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

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศทางช่อง
ทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น ประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5 %
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1

ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ
ถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อ
มิให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง ในกรณีที ความไม่ถูก
ต้องไม่ได้มีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคา
หน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะ
วันที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน

หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระ
สําคัญตามที กําหนดไว้ใน
1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ใน
กรณีของรายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที 
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธี
การใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุน
สามารถรับทราบชื อกองทุน
ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดย
ดําเนินการเฉพาะมูลค่า/
ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการ
ชดเชยราคาไว้ในรายงาน
การแก้ไขราคาหน่วยตาม
2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่ใน
ส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

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

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขาย
คืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบ
ถึงการแก้ไขราคาตาม
2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการ
ป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้องและส่งรายงานดัง
กล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที ไม่อาจควบคุมได้ ให ้บลจ.
ส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อม
สําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

1ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 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 ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา
ที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อ
คืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
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 กรณีรับซื อ
คืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวน
หน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

3 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 : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ 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 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 : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

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

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3)

22/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0186/2548] หน้า 14 / 24



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3) 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  The Krung Thai Debt Securities RMF 3 

1.3. ชื อย่อ :  RMF3 

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 : 3,500,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 500,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 350,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที มุ่งหวังผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในตราสารหนี เงินฝาก และ/หรือ ตราสารทางการเงินอื นๆ ที มีความมั นคงในการดํารงเงินต้น และสร้างผลตอบแทนที 
สม่ําเสมอ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี เฉลี ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย,
และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
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 :

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตั วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั งพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที มี
กระทรวงการคลังค้ําประกัน และตราสารทางการเงินอื น ที ผู้ออก หรือผู้รับรอง รับอาวัล หรือค้ําประกันตราสารมีความมั นคงสูง
มีความเสี ยงตํ่า รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน derivatives ที แฝงอยู่ในธุรกรรม structured note ซึ งเป็น puttable / callable bond
เท่านั น

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ประเภทตราสารหนี ที ผู้ออก
มีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด (callable) หรือตราสารหนี ที ผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชําระหนี คืนก่อนกําหนด
(puttable) โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที ผันแปรตามอัตราดอกเบี ยของสถาบันการเงินหรือ
อัตราดอกเบี ยอื น และไม่มีการกําหนดเงื อนไขการจ่ายผลตอบแทนที อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นก
องทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการ
ลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะ
เวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

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

2. ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)

3. ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

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 งหรือหลายอย่าง ดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย

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. อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) ได้แก่
 หน่วย CIS  ไม่เกิน 10%
2. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (puttable/callable bond) ที มีอันดับความน่า
เชื อถือที ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated) ซึ งนํามารวม
คํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

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
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ATM
 หักบัญชี
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนด้วยตนเอง
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย หรือผู้สนับสนุนได้ทุกวัน
ทําการ หากวันดังกล่าวตรง กับวันหยุดในเลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้
ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือธนาคารกรุงไทย หรือที ผู้สนับสนุนอื นที ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย ตั งแต่เวลาเปิดทําการ
จนถึงเวลา 15.30 น. ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนด
เวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนิน
การในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ทั งนี ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ มวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้โดยถือว่า
ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่
10 ล้านบาทขึ นไป

(2) วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ
พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุน

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการ พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(4) Internet
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วง
หน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการและผู้สนับสนุน

(5) วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ เมื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์
อัตโนมัต ิ(IVR) ของบริษัทจัดการ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื อนไข ขั นตอนวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

7.4.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนได้รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที บริษัท
จัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายไม่รับซื อ
คืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" หรือ "การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขาย
คืน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

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

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที 
คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที 5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนมีจํานวนหน่วย ลงทุน
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตามทะเบียน ผู ้
ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
สนับสนุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้นเท่าที บริษัท
จัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ในกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุด บริษัทจัดการจะดําเนินการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป โดยบริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันปิดเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก ทั งนี ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ มวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

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 ยนแปลงการดําเนินการ
ใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

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

  การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 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

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

 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 อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
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 0.6955 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0642 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1284 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
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 ในอัตราไม่เกินร้อยละ1.07ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน 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 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
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 ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา
ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิด
จากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล
และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(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
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

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) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ครั งละ 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในระยะแรก ในกรณีที จะคิดทางบริษัทจัดการจะเรียกเก็บครั งละ 200 บาท ต่อรายการ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนคิดค่าธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ครั งละ 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในระยะแรก ในกรณีที จะคิดทางบริษัทจัดการจะเรียกเก็บครั งละ 200 บาท ต่อรายการ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนคิดค่าธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

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) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน

** 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/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของบริษัทจัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิเพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน3 วันทําการนับแต่วัน
ที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดัง
กล่าว

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

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

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
2 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น ประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 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
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

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

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

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศทางช่อง
ทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น ประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5 %
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1

ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ
ถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อ
มิให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง ในกรณีที ความไม่ถูก
ต้องไม่ได้มีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคา
หน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะ
วันที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน

หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระ
สําคัญตามที กําหนดไว้ใน
1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ใน
กรณีของรายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที 
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธี
การใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุน
สามารถรับทราบชื อกองทุน
ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดย
ดําเนินการเฉพาะมูลค่า/
ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการ
ชดเชยราคาไว้ในรายงาน
การแก้ไขราคาหน่วยตาม
2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่ใน
ส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

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

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขาย
คืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบ
ถึงการแก้ไขราคาตาม
2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการ
ป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้องและส่งรายงานดัง
กล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที ไม่อาจควบคุมได้ ให ้บลจ.
ส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อม
สําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

1ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 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 ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา
ที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อ
คืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
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 กรณีรับซื อ
คืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวน
หน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

3 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 : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ 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 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 : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

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

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3)

22/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0186/2548] หน้า 15 / 24



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3) 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  The Krung Thai Debt Securities RMF 3 

1.3. ชื อย่อ :  RMF3 

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 : 3,500,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 500,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 350,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที มุ่งหวังผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในตราสารหนี เงินฝาก และ/หรือ ตราสารทางการเงินอื นๆ ที มีความมั นคงในการดํารงเงินต้น และสร้างผลตอบแทนที 
สม่ําเสมอ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี เฉลี ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย,
และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
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 :

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตั วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั งพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที มี
กระทรวงการคลังค้ําประกัน และตราสารทางการเงินอื น ที ผู้ออก หรือผู้รับรอง รับอาวัล หรือค้ําประกันตราสารมีความมั นคงสูง
มีความเสี ยงตํ่า รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน derivatives ที แฝงอยู่ในธุรกรรม structured note ซึ งเป็น puttable / callable bond
เท่านั น

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ประเภทตราสารหนี ที ผู้ออก
มีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด (callable) หรือตราสารหนี ที ผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชําระหนี คืนก่อนกําหนด
(puttable) โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที ผันแปรตามอัตราดอกเบี ยของสถาบันการเงินหรือ
อัตราดอกเบี ยอื น และไม่มีการกําหนดเงื อนไขการจ่ายผลตอบแทนที อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นก
องทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการ
ลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะ
เวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

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

2. ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)

3. ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

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 งหรือหลายอย่าง ดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย

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. อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) ได้แก่
 หน่วย CIS  ไม่เกิน 10%
2. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (puttable/callable bond) ที มีอันดับความน่า
เชื อถือที ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated) ซึ งนํามารวม
คํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

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
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ATM
 หักบัญชี
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนด้วยตนเอง
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย หรือผู้สนับสนุนได้ทุกวัน
ทําการ หากวันดังกล่าวตรง กับวันหยุดในเลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้
ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือธนาคารกรุงไทย หรือที ผู้สนับสนุนอื นที ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย ตั งแต่เวลาเปิดทําการ
จนถึงเวลา 15.30 น. ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนด
เวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนิน
การในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ทั งนี ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ มวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้โดยถือว่า
ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่
10 ล้านบาทขึ นไป

(2) วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ
พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุน

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการ พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(4) Internet
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วง
หน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการและผู้สนับสนุน

(5) วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ เมื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์
อัตโนมัต ิ(IVR) ของบริษัทจัดการ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื อนไข ขั นตอนวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

7.4.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนได้รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที บริษัท
จัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายไม่รับซื อ
คืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" หรือ "การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขาย
คืน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

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

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที 
คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที 5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนมีจํานวนหน่วย ลงทุน
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตามทะเบียน ผู ้
ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
สนับสนุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้นเท่าที บริษัท
จัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ในกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุด บริษัทจัดการจะดําเนินการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป โดยบริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันปิดเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก ทั งนี ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ มวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

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 ยนแปลงการดําเนินการ
ใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

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

  การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 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

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

 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 อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
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 0.6955 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0642 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1284 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
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 ในอัตราไม่เกินร้อยละ1.07ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน 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 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
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 ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา
ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิด
จากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล
และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(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
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

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) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ครั งละ 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในระยะแรก ในกรณีที จะคิดทางบริษัทจัดการจะเรียกเก็บครั งละ 200 บาท ต่อรายการ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนคิดค่าธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ครั งละ 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในระยะแรก ในกรณีที จะคิดทางบริษัทจัดการจะเรียกเก็บครั งละ 200 บาท ต่อรายการ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนคิดค่าธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

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) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน

** 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/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของบริษัทจัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิเพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน3 วันทําการนับแต่วัน
ที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดัง
กล่าว

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

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

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
2 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น ประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 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
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

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

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

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศทางช่อง
ทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น ประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5 %
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1

ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ
ถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อ
มิให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง ในกรณีที ความไม่ถูก
ต้องไม่ได้มีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคา
หน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะ
วันที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน

หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระ
สําคัญตามที กําหนดไว้ใน
1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ใน
กรณีของรายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที 
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธี
การใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุน
สามารถรับทราบชื อกองทุน
ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดย
ดําเนินการเฉพาะมูลค่า/
ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการ
ชดเชยราคาไว้ในรายงาน
การแก้ไขราคาหน่วยตาม
2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่ใน
ส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

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

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขาย
คืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบ
ถึงการแก้ไขราคาตาม
2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการ
ป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้องและส่งรายงานดัง
กล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที ไม่อาจควบคุมได้ ให ้บลจ.
ส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อม
สําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

1ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 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 ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา
ที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อ
คืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
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 กรณีรับซื อ
คืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวน
หน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

3 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 : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ 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 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 : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

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

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3)

22/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0186/2548] หน้า 16 / 24



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3) 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  The Krung Thai Debt Securities RMF 3 

1.3. ชื อย่อ :  RMF3 

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 : 3,500,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 500,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 350,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที มุ่งหวังผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในตราสารหนี เงินฝาก และ/หรือ ตราสารทางการเงินอื นๆ ที มีความมั นคงในการดํารงเงินต้น และสร้างผลตอบแทนที 
สม่ําเสมอ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี เฉลี ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย,
และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
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 :

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตั วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั งพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที มี
กระทรวงการคลังค้ําประกัน และตราสารทางการเงินอื น ที ผู้ออก หรือผู้รับรอง รับอาวัล หรือค้ําประกันตราสารมีความมั นคงสูง
มีความเสี ยงตํ่า รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน derivatives ที แฝงอยู่ในธุรกรรม structured note ซึ งเป็น puttable / callable bond
เท่านั น

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ประเภทตราสารหนี ที ผู้ออก
มีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด (callable) หรือตราสารหนี ที ผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชําระหนี คืนก่อนกําหนด
(puttable) โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที ผันแปรตามอัตราดอกเบี ยของสถาบันการเงินหรือ
อัตราดอกเบี ยอื น และไม่มีการกําหนดเงื อนไขการจ่ายผลตอบแทนที อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นก
องทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการ
ลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะ
เวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

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

2. ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)

3. ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

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 งหรือหลายอย่าง ดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย

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. อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) ได้แก่
 หน่วย CIS  ไม่เกิน 10%
2. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (puttable/callable bond) ที มีอันดับความน่า
เชื อถือที ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated) ซึ งนํามารวม
คํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

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
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ATM
 หักบัญชี
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนด้วยตนเอง
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย หรือผู้สนับสนุนได้ทุกวัน
ทําการ หากวันดังกล่าวตรง กับวันหยุดในเลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้
ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือธนาคารกรุงไทย หรือที ผู้สนับสนุนอื นที ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย ตั งแต่เวลาเปิดทําการ
จนถึงเวลา 15.30 น. ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนด
เวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนิน
การในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ทั งนี ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ มวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้โดยถือว่า
ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่
10 ล้านบาทขึ นไป

(2) วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ
พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุน

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการ พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(4) Internet
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วง
หน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการและผู้สนับสนุน

(5) วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ เมื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์
อัตโนมัต ิ(IVR) ของบริษัทจัดการ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื อนไข ขั นตอนวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

7.4.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนได้รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที บริษัท
จัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายไม่รับซื อ
คืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" หรือ "การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขาย
คืน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

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

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที 
คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที 5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนมีจํานวนหน่วย ลงทุน
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตามทะเบียน ผู ้
ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
สนับสนุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้นเท่าที บริษัท
จัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ในกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุด บริษัทจัดการจะดําเนินการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป โดยบริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันปิดเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก ทั งนี ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ มวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

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 ยนแปลงการดําเนินการ
ใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

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

  การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 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

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

 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 อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
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 0.6955 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0642 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1284 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
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 ในอัตราไม่เกินร้อยละ1.07ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน 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 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
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 ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา
ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิด
จากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล
และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(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
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

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) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ครั งละ 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในระยะแรก ในกรณีที จะคิดทางบริษัทจัดการจะเรียกเก็บครั งละ 200 บาท ต่อรายการ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนคิดค่าธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ครั งละ 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในระยะแรก ในกรณีที จะคิดทางบริษัทจัดการจะเรียกเก็บครั งละ 200 บาท ต่อรายการ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนคิดค่าธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

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) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน

** 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/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของบริษัทจัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิเพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน3 วันทําการนับแต่วัน
ที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดัง
กล่าว

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

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

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
2 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น ประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 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
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

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

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

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศทางช่อง
ทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น ประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5 %
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1

ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ
ถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อ
มิให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง ในกรณีที ความไม่ถูก
ต้องไม่ได้มีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคา
หน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะ
วันที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน

หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระ
สําคัญตามที กําหนดไว้ใน
1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ใน
กรณีของรายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที 
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธี
การใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุน
สามารถรับทราบชื อกองทุน
ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดย
ดําเนินการเฉพาะมูลค่า/
ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการ
ชดเชยราคาไว้ในรายงาน
การแก้ไขราคาหน่วยตาม
2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่ใน
ส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

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

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขาย
คืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบ
ถึงการแก้ไขราคาตาม
2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการ
ป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้องและส่งรายงานดัง
กล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที ไม่อาจควบคุมได้ ให ้บลจ.
ส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อม
สําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

1ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 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 ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา
ที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อ
คืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
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 กรณีรับซื อ
คืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวน
หน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

3 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 : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ 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 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 : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

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

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3)

22/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0186/2548] หน้า 17 / 24



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3) 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  The Krung Thai Debt Securities RMF 3 

1.3. ชื อย่อ :  RMF3 

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 : 3,500,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 500,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 350,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที มุ่งหวังผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในตราสารหนี เงินฝาก และ/หรือ ตราสารทางการเงินอื นๆ ที มีความมั นคงในการดํารงเงินต้น และสร้างผลตอบแทนที 
สม่ําเสมอ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี เฉลี ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย,
และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
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 :

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตั วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั งพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที มี
กระทรวงการคลังค้ําประกัน และตราสารทางการเงินอื น ที ผู้ออก หรือผู้รับรอง รับอาวัล หรือค้ําประกันตราสารมีความมั นคงสูง
มีความเสี ยงตํ่า รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน derivatives ที แฝงอยู่ในธุรกรรม structured note ซึ งเป็น puttable / callable bond
เท่านั น

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ประเภทตราสารหนี ที ผู้ออก
มีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด (callable) หรือตราสารหนี ที ผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชําระหนี คืนก่อนกําหนด
(puttable) โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที ผันแปรตามอัตราดอกเบี ยของสถาบันการเงินหรือ
อัตราดอกเบี ยอื น และไม่มีการกําหนดเงื อนไขการจ่ายผลตอบแทนที อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นก
องทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการ
ลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะ
เวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

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

2. ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)

3. ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

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 งหรือหลายอย่าง ดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย

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. อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) ได้แก่
 หน่วย CIS  ไม่เกิน 10%
2. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (puttable/callable bond) ที มีอันดับความน่า
เชื อถือที ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated) ซึ งนํามารวม
คํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

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
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ATM
 หักบัญชี
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนด้วยตนเอง
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย หรือผู้สนับสนุนได้ทุกวัน
ทําการ หากวันดังกล่าวตรง กับวันหยุดในเลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้
ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือธนาคารกรุงไทย หรือที ผู้สนับสนุนอื นที ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย ตั งแต่เวลาเปิดทําการ
จนถึงเวลา 15.30 น. ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนด
เวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนิน
การในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ทั งนี ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ มวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้โดยถือว่า
ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่
10 ล้านบาทขึ นไป

(2) วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ
พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุน

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการ พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(4) Internet
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วง
หน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการและผู้สนับสนุน

(5) วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ เมื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์
อัตโนมัต ิ(IVR) ของบริษัทจัดการ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื อนไข ขั นตอนวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

7.4.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนได้รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที บริษัท
จัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายไม่รับซื อ
คืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" หรือ "การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขาย
คืน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

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

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที 
คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที 5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนมีจํานวนหน่วย ลงทุน
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตามทะเบียน ผู ้
ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
สนับสนุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้นเท่าที บริษัท
จัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ในกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุด บริษัทจัดการจะดําเนินการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป โดยบริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันปิดเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก ทั งนี ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ มวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

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 ยนแปลงการดําเนินการ
ใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

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

  การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 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

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

 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 อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
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 0.6955 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0642 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1284 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
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 ในอัตราไม่เกินร้อยละ1.07ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน 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 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
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 ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา
ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิด
จากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล
และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(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
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

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) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ครั งละ 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในระยะแรก ในกรณีที จะคิดทางบริษัทจัดการจะเรียกเก็บครั งละ 200 บาท ต่อรายการ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนคิดค่าธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ครั งละ 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในระยะแรก ในกรณีที จะคิดทางบริษัทจัดการจะเรียกเก็บครั งละ 200 บาท ต่อรายการ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนคิดค่าธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

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) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน

** 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/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของบริษัทจัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิเพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน3 วันทําการนับแต่วัน
ที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดัง
กล่าว

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

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

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
2 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น ประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 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
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

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

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

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศทางช่อง
ทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น ประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5 %
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1

ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ
ถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อ
มิให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง ในกรณีที ความไม่ถูก
ต้องไม่ได้มีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคา
หน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะ
วันที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน

หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระ
สําคัญตามที กําหนดไว้ใน
1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ใน
กรณีของรายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที 
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธี
การใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุน
สามารถรับทราบชื อกองทุน
ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดย
ดําเนินการเฉพาะมูลค่า/
ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการ
ชดเชยราคาไว้ในรายงาน
การแก้ไขราคาหน่วยตาม
2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่ใน
ส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

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

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขาย
คืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบ
ถึงการแก้ไขราคาตาม
2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการ
ป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้องและส่งรายงานดัง
กล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที ไม่อาจควบคุมได้ ให ้บลจ.
ส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อม
สําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

1ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 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 ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา
ที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อ
คืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
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 กรณีรับซื อ
คืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวน
หน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

3 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 : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ 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 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 : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

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

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3)

22/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0186/2548] หน้า 18 / 24



ข้อ กรณีที มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3) 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  The Krung Thai Debt Securities RMF 3 

1.3. ชื อย่อ :  RMF3 

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 : 3,500,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 500,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 350,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที มุ่งหวังผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในตราสารหนี เงินฝาก และ/หรือ ตราสารทางการเงินอื นๆ ที มีความมั นคงในการดํารงเงินต้น และสร้างผลตอบแทนที 
สม่ําเสมอ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี เฉลี ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย,
และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
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 :

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตั วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั งพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที มี
กระทรวงการคลังค้ําประกัน และตราสารทางการเงินอื น ที ผู้ออก หรือผู้รับรอง รับอาวัล หรือค้ําประกันตราสารมีความมั นคงสูง
มีความเสี ยงตํ่า รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน derivatives ที แฝงอยู่ในธุรกรรม structured note ซึ งเป็น puttable / callable bond
เท่านั น

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ประเภทตราสารหนี ที ผู้ออก
มีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด (callable) หรือตราสารหนี ที ผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชําระหนี คืนก่อนกําหนด
(puttable) โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที ผันแปรตามอัตราดอกเบี ยของสถาบันการเงินหรือ
อัตราดอกเบี ยอื น และไม่มีการกําหนดเงื อนไขการจ่ายผลตอบแทนที อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นก
องทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการ
ลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะ
เวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

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

2. ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)

3. ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

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 งหรือหลายอย่าง ดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย

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. อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) ได้แก่
 หน่วย CIS  ไม่เกิน 10%
2. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (puttable/callable bond) ที มีอันดับความน่า
เชื อถือที ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated) ซึ งนํามารวม
คํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

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
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ATM
 หักบัญชี
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนด้วยตนเอง
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย หรือผู้สนับสนุนได้ทุกวัน
ทําการ หากวันดังกล่าวตรง กับวันหยุดในเลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้
ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือธนาคารกรุงไทย หรือที ผู้สนับสนุนอื นที ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย ตั งแต่เวลาเปิดทําการ
จนถึงเวลา 15.30 น. ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนด
เวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนิน
การในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ทั งนี ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ มวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้โดยถือว่า
ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่
10 ล้านบาทขึ นไป

(2) วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ
พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุน

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการ พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(4) Internet
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วง
หน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการและผู้สนับสนุน

(5) วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ เมื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์
อัตโนมัต ิ(IVR) ของบริษัทจัดการ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื อนไข ขั นตอนวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

7.4.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนได้รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที บริษัท
จัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายไม่รับซื อ
คืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" หรือ "การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขาย
คืน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

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

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที 
คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที 5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนมีจํานวนหน่วย ลงทุน
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตามทะเบียน ผู ้
ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
สนับสนุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้นเท่าที บริษัท
จัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ในกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุด บริษัทจัดการจะดําเนินการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป โดยบริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันปิดเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก ทั งนี ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ มวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

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 ยนแปลงการดําเนินการ
ใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

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

  การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 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

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

 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 อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
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 0.6955 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0642 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1284 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
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 ในอัตราไม่เกินร้อยละ1.07ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน 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 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
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 ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา
ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิด
จากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล
และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(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
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

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) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ครั งละ 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในระยะแรก ในกรณีที จะคิดทางบริษัทจัดการจะเรียกเก็บครั งละ 200 บาท ต่อรายการ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนคิดค่าธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ครั งละ 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในระยะแรก ในกรณีที จะคิดทางบริษัทจัดการจะเรียกเก็บครั งละ 200 บาท ต่อรายการ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนคิดค่าธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

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) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน

** 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/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของบริษัทจัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิเพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน3 วันทําการนับแต่วัน
ที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดัง
กล่าว

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

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

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
2 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น ประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 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
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

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

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

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศทางช่อง
ทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น ประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5 %
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1

ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ
ถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อ
มิให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง ในกรณีที ความไม่ถูก
ต้องไม่ได้มีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคา
หน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะ
วันที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน

หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระ
สําคัญตามที กําหนดไว้ใน
1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ใน
กรณีของรายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที 
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธี
การใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุน
สามารถรับทราบชื อกองทุน
ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดย
ดําเนินการเฉพาะมูลค่า/
ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการ
ชดเชยราคาไว้ในรายงาน
การแก้ไขราคาหน่วยตาม
2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่ใน
ส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

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

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขาย
คืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบ
ถึงการแก้ไขราคาตาม
2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการ
ป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้องและส่งรายงานดัง
กล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที ไม่อาจควบคุมได้ ให ้บลจ.
ส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อม
สําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

1ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 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 ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา
ที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อ
คืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
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 กรณีรับซื อ
คืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวน
หน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

3 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 : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ 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 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 : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

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

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3)

22/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0186/2548] หน้า 19 / 24



ข้อ กรณีที มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3) 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  The Krung Thai Debt Securities RMF 3 

1.3. ชื อย่อ :  RMF3 

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 : 3,500,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 500,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 350,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที มุ่งหวังผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในตราสารหนี เงินฝาก และ/หรือ ตราสารทางการเงินอื นๆ ที มีความมั นคงในการดํารงเงินต้น และสร้างผลตอบแทนที 
สม่ําเสมอ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี เฉลี ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย,
และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
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 :

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตั วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั งพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที มี
กระทรวงการคลังค้ําประกัน และตราสารทางการเงินอื น ที ผู้ออก หรือผู้รับรอง รับอาวัล หรือค้ําประกันตราสารมีความมั นคงสูง
มีความเสี ยงตํ่า รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน derivatives ที แฝงอยู่ในธุรกรรม structured note ซึ งเป็น puttable / callable bond
เท่านั น

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ประเภทตราสารหนี ที ผู้ออก
มีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด (callable) หรือตราสารหนี ที ผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชําระหนี คืนก่อนกําหนด
(puttable) โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที ผันแปรตามอัตราดอกเบี ยของสถาบันการเงินหรือ
อัตราดอกเบี ยอื น และไม่มีการกําหนดเงื อนไขการจ่ายผลตอบแทนที อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นก
องทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการ
ลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะ
เวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

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

2. ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)

3. ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

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 งหรือหลายอย่าง ดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย

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. อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) ได้แก่
 หน่วย CIS  ไม่เกิน 10%
2. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (puttable/callable bond) ที มีอันดับความน่า
เชื อถือที ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated) ซึ งนํามารวม
คํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

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
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ATM
 หักบัญชี
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนด้วยตนเอง
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย หรือผู้สนับสนุนได้ทุกวัน
ทําการ หากวันดังกล่าวตรง กับวันหยุดในเลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้
ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือธนาคารกรุงไทย หรือที ผู้สนับสนุนอื นที ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย ตั งแต่เวลาเปิดทําการ
จนถึงเวลา 15.30 น. ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนด
เวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนิน
การในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ทั งนี ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ มวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้โดยถือว่า
ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่
10 ล้านบาทขึ นไป

(2) วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ
พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุน

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการ พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(4) Internet
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วง
หน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการและผู้สนับสนุน

(5) วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ เมื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์
อัตโนมัต ิ(IVR) ของบริษัทจัดการ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื อนไข ขั นตอนวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

7.4.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนได้รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที บริษัท
จัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายไม่รับซื อ
คืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" หรือ "การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขาย
คืน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

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

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที 
คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที 5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนมีจํานวนหน่วย ลงทุน
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตามทะเบียน ผู ้
ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
สนับสนุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้นเท่าที บริษัท
จัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ในกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุด บริษัทจัดการจะดําเนินการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป โดยบริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันปิดเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก ทั งนี ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ มวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

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 ยนแปลงการดําเนินการ
ใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

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

  การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 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

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

 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 อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
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 0.6955 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0642 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1284 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
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 ในอัตราไม่เกินร้อยละ1.07ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน 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 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
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 ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา
ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิด
จากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล
และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(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
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

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) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ครั งละ 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในระยะแรก ในกรณีที จะคิดทางบริษัทจัดการจะเรียกเก็บครั งละ 200 บาท ต่อรายการ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนคิดค่าธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ครั งละ 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในระยะแรก ในกรณีที จะคิดทางบริษัทจัดการจะเรียกเก็บครั งละ 200 บาท ต่อรายการ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนคิดค่าธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

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) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน

** 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/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของบริษัทจัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิเพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน3 วันทําการนับแต่วัน
ที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดัง
กล่าว

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

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

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
2 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น ประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 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
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

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

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

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศทางช่อง
ทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น ประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5 %
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1

ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ
ถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อ
มิให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง ในกรณีที ความไม่ถูก
ต้องไม่ได้มีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคา
หน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะ
วันที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน

หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระ
สําคัญตามที กําหนดไว้ใน
1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ใน
กรณีของรายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที 
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธี
การใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุน
สามารถรับทราบชื อกองทุน
ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดย
ดําเนินการเฉพาะมูลค่า/
ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการ
ชดเชยราคาไว้ในรายงาน
การแก้ไขราคาหน่วยตาม
2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่ใน
ส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

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

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขาย
คืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบ
ถึงการแก้ไขราคาตาม
2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการ
ป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้องและส่งรายงานดัง
กล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที ไม่อาจควบคุมได้ ให ้บลจ.
ส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อม
สําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

1ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 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 ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา
ที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อ
คืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
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 กรณีรับซื อ
คืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวน
หน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

3 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 : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ 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 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 : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

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

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3)

22/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0186/2548] หน้า 20 / 24



ข้อ กรณีที มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3) 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  The Krung Thai Debt Securities RMF 3 

1.3. ชื อย่อ :  RMF3 

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 : 3,500,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 500,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 350,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที มุ่งหวังผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในตราสารหนี เงินฝาก และ/หรือ ตราสารทางการเงินอื นๆ ที มีความมั นคงในการดํารงเงินต้น และสร้างผลตอบแทนที 
สม่ําเสมอ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี เฉลี ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย,
และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
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 :

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตั วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั งพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที มี
กระทรวงการคลังค้ําประกัน และตราสารทางการเงินอื น ที ผู้ออก หรือผู้รับรอง รับอาวัล หรือค้ําประกันตราสารมีความมั นคงสูง
มีความเสี ยงตํ่า รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน derivatives ที แฝงอยู่ในธุรกรรม structured note ซึ งเป็น puttable / callable bond
เท่านั น

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ประเภทตราสารหนี ที ผู้ออก
มีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด (callable) หรือตราสารหนี ที ผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชําระหนี คืนก่อนกําหนด
(puttable) โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที ผันแปรตามอัตราดอกเบี ยของสถาบันการเงินหรือ
อัตราดอกเบี ยอื น และไม่มีการกําหนดเงื อนไขการจ่ายผลตอบแทนที อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นก
องทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการ
ลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะ
เวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

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

2. ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)

3. ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

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 งหรือหลายอย่าง ดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย

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. อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) ได้แก่
 หน่วย CIS  ไม่เกิน 10%
2. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (puttable/callable bond) ที มีอันดับความน่า
เชื อถือที ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated) ซึ งนํามารวม
คํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

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
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ATM
 หักบัญชี
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนด้วยตนเอง
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย หรือผู้สนับสนุนได้ทุกวัน
ทําการ หากวันดังกล่าวตรง กับวันหยุดในเลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้
ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือธนาคารกรุงไทย หรือที ผู้สนับสนุนอื นที ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย ตั งแต่เวลาเปิดทําการ
จนถึงเวลา 15.30 น. ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนด
เวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนิน
การในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ทั งนี ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ มวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้โดยถือว่า
ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่
10 ล้านบาทขึ นไป

(2) วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ
พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุน

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการ พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(4) Internet
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วง
หน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการและผู้สนับสนุน

(5) วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ เมื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์
อัตโนมัต ิ(IVR) ของบริษัทจัดการ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื อนไข ขั นตอนวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

7.4.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนได้รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที บริษัท
จัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายไม่รับซื อ
คืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" หรือ "การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขาย
คืน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

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

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที 
คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที 5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนมีจํานวนหน่วย ลงทุน
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตามทะเบียน ผู ้
ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
สนับสนุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้นเท่าที บริษัท
จัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ในกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุด บริษัทจัดการจะดําเนินการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป โดยบริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันปิดเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก ทั งนี ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ มวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

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 ยนแปลงการดําเนินการ
ใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

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

  การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 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

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

 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 อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
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 0.6955 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0642 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1284 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
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 ในอัตราไม่เกินร้อยละ1.07ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน 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 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
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 ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา
ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิด
จากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล
และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(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
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

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) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ครั งละ 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในระยะแรก ในกรณีที จะคิดทางบริษัทจัดการจะเรียกเก็บครั งละ 200 บาท ต่อรายการ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนคิดค่าธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ครั งละ 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในระยะแรก ในกรณีที จะคิดทางบริษัทจัดการจะเรียกเก็บครั งละ 200 บาท ต่อรายการ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนคิดค่าธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

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) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน

** 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/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของบริษัทจัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิเพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน3 วันทําการนับแต่วัน
ที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดัง
กล่าว

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

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

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
2 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น ประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 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
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

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

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

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศทางช่อง
ทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น ประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5 %
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1

ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ
ถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อ
มิให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง ในกรณีที ความไม่ถูก
ต้องไม่ได้มีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคา
หน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะ
วันที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน

หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระ
สําคัญตามที กําหนดไว้ใน
1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ใน
กรณีของรายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที 
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธี
การใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุน
สามารถรับทราบชื อกองทุน
ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดย
ดําเนินการเฉพาะมูลค่า/
ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการ
ชดเชยราคาไว้ในรายงาน
การแก้ไขราคาหน่วยตาม
2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่ใน
ส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

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

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขาย
คืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบ
ถึงการแก้ไขราคาตาม
2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการ
ป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้องและส่งรายงานดัง
กล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที ไม่อาจควบคุมได้ ให ้บลจ.
ส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อม
สําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

1ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 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 ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา
ที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อ
คืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
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 กรณีรับซื อ
คืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวน
หน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

3 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 : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ 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 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 : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

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

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3)

22/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0186/2548] หน้า 21 / 24



1.  ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที ถูกต้อง

คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3) 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  The Krung Thai Debt Securities RMF 3 

1.3. ชื อย่อ :  RMF3 

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 : 3,500,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 500,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 350,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที มุ่งหวังผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในตราสารหนี เงินฝาก และ/หรือ ตราสารทางการเงินอื นๆ ที มีความมั นคงในการดํารงเงินต้น และสร้างผลตอบแทนที 
สม่ําเสมอ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี เฉลี ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย,
และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
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 :

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตั วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั งพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที มี
กระทรวงการคลังค้ําประกัน และตราสารทางการเงินอื น ที ผู้ออก หรือผู้รับรอง รับอาวัล หรือค้ําประกันตราสารมีความมั นคงสูง
มีความเสี ยงตํ่า รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน derivatives ที แฝงอยู่ในธุรกรรม structured note ซึ งเป็น puttable / callable bond
เท่านั น

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ประเภทตราสารหนี ที ผู้ออก
มีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด (callable) หรือตราสารหนี ที ผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชําระหนี คืนก่อนกําหนด
(puttable) โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที ผันแปรตามอัตราดอกเบี ยของสถาบันการเงินหรือ
อัตราดอกเบี ยอื น และไม่มีการกําหนดเงื อนไขการจ่ายผลตอบแทนที อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นก
องทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการ
ลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะ
เวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

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

2. ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)

3. ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

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 งหรือหลายอย่าง ดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย

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. อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) ได้แก่
 หน่วย CIS  ไม่เกิน 10%
2. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (puttable/callable bond) ที มีอันดับความน่า
เชื อถือที ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated) ซึ งนํามารวม
คํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

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
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ATM
 หักบัญชี
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนด้วยตนเอง
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย หรือผู้สนับสนุนได้ทุกวัน
ทําการ หากวันดังกล่าวตรง กับวันหยุดในเลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้
ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือธนาคารกรุงไทย หรือที ผู้สนับสนุนอื นที ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย ตั งแต่เวลาเปิดทําการ
จนถึงเวลา 15.30 น. ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนด
เวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนิน
การในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ทั งนี ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ มวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้โดยถือว่า
ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่
10 ล้านบาทขึ นไป

(2) วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ
พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุน

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการ พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(4) Internet
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วง
หน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการและผู้สนับสนุน

(5) วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ เมื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์
อัตโนมัต ิ(IVR) ของบริษัทจัดการ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื อนไข ขั นตอนวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

7.4.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนได้รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที บริษัท
จัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายไม่รับซื อ
คืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" หรือ "การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขาย
คืน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

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

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที 
คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที 5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนมีจํานวนหน่วย ลงทุน
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตามทะเบียน ผู ้
ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
สนับสนุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้นเท่าที บริษัท
จัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ในกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุด บริษัทจัดการจะดําเนินการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป โดยบริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันปิดเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก ทั งนี ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ มวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

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 ยนแปลงการดําเนินการ
ใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

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

  การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 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

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

 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 อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
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 0.6955 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0642 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1284 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
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 ในอัตราไม่เกินร้อยละ1.07ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน 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 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
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 ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา
ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิด
จากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล
และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(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
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

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) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ครั งละ 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในระยะแรก ในกรณีที จะคิดทางบริษัทจัดการจะเรียกเก็บครั งละ 200 บาท ต่อรายการ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนคิดค่าธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ครั งละ 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในระยะแรก ในกรณีที จะคิดทางบริษัทจัดการจะเรียกเก็บครั งละ 200 บาท ต่อรายการ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนคิดค่าธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

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) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน

** 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/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของบริษัทจัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิเพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน3 วันทําการนับแต่วัน
ที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดัง
กล่าว

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

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

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
2 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น ประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 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
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

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

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

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศทางช่อง
ทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น ประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5 %
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1

ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ
ถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อ
มิให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง ในกรณีที ความไม่ถูก
ต้องไม่ได้มีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคา
หน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะ
วันที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน

หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระ
สําคัญตามที กําหนดไว้ใน
1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ใน
กรณีของรายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที 
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธี
การใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุน
สามารถรับทราบชื อกองทุน
ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดย
ดําเนินการเฉพาะมูลค่า/
ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการ
ชดเชยราคาไว้ในรายงาน
การแก้ไขราคาหน่วยตาม
2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่ใน
ส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

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

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขาย
คืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบ
ถึงการแก้ไขราคาตาม
2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการ
ป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้องและส่งรายงานดัง
กล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที ไม่อาจควบคุมได้ ให ้บลจ.
ส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อม
สําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

1ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 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 ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา
ที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อ
คืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
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 กรณีรับซื อ
คืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวน
หน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

3 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 : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ 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 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 : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

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

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3)

22/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0186/2548] หน้า 22 / 24



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3) 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  The Krung Thai Debt Securities RMF 3 

1.3. ชื อย่อ :  RMF3 

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 : 3,500,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 500,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 350,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที มุ่งหวังผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในตราสารหนี เงินฝาก และ/หรือ ตราสารทางการเงินอื นๆ ที มีความมั นคงในการดํารงเงินต้น และสร้างผลตอบแทนที 
สม่ําเสมอ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี เฉลี ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย,
และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
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 :

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตั วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั งพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที มี
กระทรวงการคลังค้ําประกัน และตราสารทางการเงินอื น ที ผู้ออก หรือผู้รับรอง รับอาวัล หรือค้ําประกันตราสารมีความมั นคงสูง
มีความเสี ยงตํ่า รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน derivatives ที แฝงอยู่ในธุรกรรม structured note ซึ งเป็น puttable / callable bond
เท่านั น

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ประเภทตราสารหนี ที ผู้ออก
มีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด (callable) หรือตราสารหนี ที ผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชําระหนี คืนก่อนกําหนด
(puttable) โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที ผันแปรตามอัตราดอกเบี ยของสถาบันการเงินหรือ
อัตราดอกเบี ยอื น และไม่มีการกําหนดเงื อนไขการจ่ายผลตอบแทนที อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นก
องทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการ
ลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะ
เวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

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

2. ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)

3. ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

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 งหรือหลายอย่าง ดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย

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. อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) ได้แก่
 หน่วย CIS  ไม่เกิน 10%
2. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (puttable/callable bond) ที มีอันดับความน่า
เชื อถือที ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated) ซึ งนํามารวม
คํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

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
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ATM
 หักบัญชี
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนด้วยตนเอง
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย หรือผู้สนับสนุนได้ทุกวัน
ทําการ หากวันดังกล่าวตรง กับวันหยุดในเลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้
ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือธนาคารกรุงไทย หรือที ผู้สนับสนุนอื นที ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย ตั งแต่เวลาเปิดทําการ
จนถึงเวลา 15.30 น. ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนด
เวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนิน
การในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ทั งนี ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ มวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้โดยถือว่า
ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่
10 ล้านบาทขึ นไป

(2) วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ
พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุน

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการ พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(4) Internet
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วง
หน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการและผู้สนับสนุน

(5) วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ เมื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์
อัตโนมัต ิ(IVR) ของบริษัทจัดการ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื อนไข ขั นตอนวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

7.4.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนได้รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที บริษัท
จัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายไม่รับซื อ
คืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" หรือ "การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขาย
คืน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

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

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที 
คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที 5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนมีจํานวนหน่วย ลงทุน
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตามทะเบียน ผู ้
ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
สนับสนุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้นเท่าที บริษัท
จัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ในกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุด บริษัทจัดการจะดําเนินการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป โดยบริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันปิดเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก ทั งนี ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ มวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

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 ยนแปลงการดําเนินการ
ใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

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

  การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 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

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

 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 อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
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 0.6955 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0642 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1284 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
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 ในอัตราไม่เกินร้อยละ1.07ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน 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 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
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 ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา
ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิด
จากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล
และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(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
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

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) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ครั งละ 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในระยะแรก ในกรณีที จะคิดทางบริษัทจัดการจะเรียกเก็บครั งละ 200 บาท ต่อรายการ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนคิดค่าธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ครั งละ 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในระยะแรก ในกรณีที จะคิดทางบริษัทจัดการจะเรียกเก็บครั งละ 200 บาท ต่อรายการ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนคิดค่าธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

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) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน

** 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/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของบริษัทจัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิเพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน3 วันทําการนับแต่วัน
ที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดัง
กล่าว

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

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

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
2 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น ประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 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
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

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

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

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศทางช่อง
ทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น ประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5 %
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1

ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ
ถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อ
มิให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง ในกรณีที ความไม่ถูก
ต้องไม่ได้มีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคา
หน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะ
วันที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน

หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระ
สําคัญตามที กําหนดไว้ใน
1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ใน
กรณีของรายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที 
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธี
การใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุน
สามารถรับทราบชื อกองทุน
ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดย
ดําเนินการเฉพาะมูลค่า/
ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการ
ชดเชยราคาไว้ในรายงาน
การแก้ไขราคาหน่วยตาม
2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่ใน
ส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

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

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขาย
คืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบ
ถึงการแก้ไขราคาตาม
2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการ
ป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้องและส่งรายงานดัง
กล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที ไม่อาจควบคุมได้ ให ้บลจ.
ส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อม
สําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

1ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 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 ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา
ที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อ
คืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
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 กรณีรับซื อ
คืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวน
หน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

3 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 : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ 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 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 : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

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

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3)

22/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0186/2548] หน้า 23 / 24



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3) 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  The Krung Thai Debt Securities RMF 3 

1.3. ชื อย่อ :  RMF3 

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 : 3,500,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 500,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 350,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 500 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : 0 หน่วย
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื อการเลี ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุนที มุ่งหวังผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในตราสารหนี เงินฝาก และ/หรือ ตราสารทางการเงินอื นๆ ที มีความมั นคงในการดํารงเงินต้น และสร้างผลตอบแทนที 
สม่ําเสมอ

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งหนี 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า : ที มิได้มีวัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Non
Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี วัด (active
management) 

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

2.อัตราดอกเบี ยเงินฝากประจํา 1 ปี เฉลี ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย,
และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
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 :

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตั วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั งพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที มี
กระทรวงการคลังค้ําประกัน และตราสารทางการเงินอื น ที ผู้ออก หรือผู้รับรอง รับอาวัล หรือค้ําประกันตราสารมีความมั นคงสูง
มีความเสี ยงตํ่า รวมทั งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
ทั งนี กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน derivatives ที แฝงอยู่ในธุรกรรม structured note ซึ งเป็น puttable / callable bond
เท่านั น

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ประเภทตราสารหนี ที ผู้ออก
มีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด (callable) หรือตราสารหนี ที ผู้ถือมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชําระหนี คืนก่อนกําหนด
(puttable) โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที ผันแปรตามอัตราดอกเบี ยของสถาบันการเงินหรือ
อัตราดอกเบี ยอื น และไม่มีการกําหนดเงื อนไขการจ่ายผลตอบแทนที อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื นเพิ มเติม

ทั งนี กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นก
องทุนรวม และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ รวมทั งช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการ
ลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะ
เวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

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

2. ตราสารกึ งหนี กึ งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)

3. ตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

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 งหรือหลายอย่าง ดังนี 
1 ทรัพย์สินที กองทุนสามารถลงทุนได้
2 อัตราดอกเบี ย

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. อัตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) ได้แก่
 หน่วย CIS  ไม่เกิน 10%
2. อ้ตราส่วนการลงทุนที คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  ได้แก่
 หน่วย CIS จัดตั งตามกฎหมายไทย ไม่เกิน 20%
 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ไม่เกิน 20%
 ตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน หรือตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (puttable/callable bond) ที มีอันดับความน่า
เชื อถือที ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที ต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(noninvestment grade / unrated) ซึ งนํามารวม
คํานวณใน total SIP รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

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
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ATM
 หักบัญชี
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน
 Telebank

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี 

(1) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนด้วยตนเอง
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที บริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย หรือผู้สนับสนุนได้ทุกวัน
ทําการ หากวันดังกล่าวตรง กับวันหยุดในเลื อนเป็นวันทําการถัดไป โดยกรอกใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้
ครบถ้วนและยื นต่อบริษัทจัดการหรือธนาคารกรุงไทย หรือที ผู้สนับสนุนอื นที ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย ตั งแต่เวลาเปิดทําการ
จนถึงเวลา 15.30 น. ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันทําการรับซื อคืน ซึ งคํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนด
เวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนิน
การในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ทั งนี ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ มวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้โดยถือว่า
ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทถือว่าคําสั งขายคืนที ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนครั งถัดไป

ทั งนี ผู้สนับสนุนจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั งแต่
10 ล้านบาทขึ นไป

(2) วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ
พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุน

(3) การรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร
กรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการ พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(4) Internet
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วง
หน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ พร้อมทั งจะปิดประกาศไว้ที บริษัท
จัดการและผู้สนับสนุน

(5) วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการรับซื อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ เมื อผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการสั งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์
อัตโนมัต ิ(IVR) ของบริษัทจัดการ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื อนไข ขั นตอนวิธีการใช้บริการซื อขายหน่วยลงทุนที 
บริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

7.4.2 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนได้รับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั งขายคืนไม่สามารถยกเลิกคําสั งขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที บริษัท
จัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

อนึ ง ในกรณีที บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7.4.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายไม่รับซื อ
คืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" หรือ "การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขาย
คืน โดยคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการรับซื อคืนหน่วยลงทุน

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

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืนด้วย ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที 
คํานวณได้ณ วันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที 5 ทิ ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั งขายคืนมีจํานวนหน่วย ลงทุน
ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนที สั งขายคืน

ในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสั งขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตามทะเบียน ผู ้
ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่ทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี หากมีการเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
สนับสนุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื อให้ผู้สนับสนุนติดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนตามการสั งขายคืนหน่วยลงทุนที สมบูรณ์ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขข้างต้นเท่าที บริษัท
จัดการสามารถรับซื อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.4 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ในกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุด บริษัทจัดการจะดําเนินการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดไป โดยบริษัทจัดการจะเริ มรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับตั งแต่วันปิดเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครั งแรก ทั งนี ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ มวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

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 ยนแปลงการดําเนินการ
ใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หากภายหลัง
ปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที 
ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

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

  การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period)
กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า : 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 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

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

 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 อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.8725 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
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 0.6955 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0642 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1284 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
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 ในอัตราไม่เกินร้อยละ1.07ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน 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 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สิน
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 ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา
ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิด
จากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล
และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(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
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

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) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ครั งละ 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในระยะแรก ในกรณีที จะคิดทางบริษัทจัดการจะเรียกเก็บครั งละ 200 บาท ต่อรายการ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนคิดค่าธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื อนไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คําอธิบายเงื อนไข ครั งละ 200 บาทต่อรายการ

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในระยะแรก ในกรณีที จะคิดทางบริษัทจัดการจะเรียกเก็บครั งละ 200 บาท ต่อรายการ ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนคิดค่าธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที ทําการของบริษัท
จัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

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

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) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน

** 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/ค่าใช้จ่าย การดําเนินการของบริษัทจัดการ

1. การเพิ มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

1.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ

1.1.1 ไม่เกินอัตราที ระบุในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥3 วันทําการก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น

1.1.2 เกินอัตราที ระบุไว้ในโครงการ1

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ3และแจ้งให้
สํานักงานทราบภายใน15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอัตราที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥60 วันก่อน
การเรียกเก็บเพิ มขึ น และแจ้งให้สํานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วันที เปลี ยนแปลง

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการต้องขอมต3ิเพื อแก้ไขโครงการ

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

2.1 ตามที ระบุไว้ในโครงการ เปิดเผย2ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน3 วันทําการนับแต่วัน
ที มีการเรียกเก็บลดลง

2.2 แตกต่างไปจากที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้
ถือว่าสํานักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื องดัง
กล่าว

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

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป

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
2 วันทําการถัดไปก็ได้
(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศ
ทางช่องทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
หน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัด
ให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น ประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 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
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5
ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

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

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

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพ์เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที ไม่สามารถประกาศทางหนังสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศทางช่อง
ทางอื นที เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ์ เช่น ประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

ส่วนที  1 การดําเนินการกรณีมูลค่าหน่วยของกองทุนปิดไม่ถูกต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทุน
เปิดไม่ถูกต้อง

ข้อ กรณีที มูลค่า/
ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง

การดําเนินการของบริษัท
จัดการ

ระยะเวลา

1 < 1 สตางค์
หรือ < 0.5 %
ของมูลค่า/
ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1 จัดทําและส่งรายงาน1

ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ
ถึงความไม่ถูกต้อง โดย
รายงานดังกล่าวต้องมีสาระ
สําคัญดังนี 

1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ไม่ถูกต้อง

1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที 
ถูกต้อง

1.1.3 สาเหตุที ทําให้มูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง

1.1.4 มาตรการป้องกันเพื อ
มิให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง ในกรณีที ความไม่ถูก
ต้องไม่ได้มีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจ
ควบคุมได้

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้อง

1.2 ในกรณีที สาเหตุที ทําให้
มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
มีผลต่อเนื องถึงการคํานวณ
มูลค่า/ราคาหน่วยครั งต่อไป
ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ให้ถูกต้อง

ตั งแต่วันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

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

2.1 หลักเกณฑ์ทั วไป

2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคา
หน่วยย้อนหลังตั งแต่วันที พบ
ว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องจนถึงวันที มูลค่า/ราคา
หน่วยถูกต้อง

2.1.2 ดําเนินการดังนี เฉพาะ
วันที มูลค่า/ราคาหน่วยเข้า
เงื อนไข ตาม 2.

2.1.2.1 จัดทํารายงานการ
แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อน

หลัง1

(ก) รายงานต้องมีสาระ
สําคัญตามที กําหนดไว้ใน
1.1 โดยอนุโลม เว้นแต่ใน
กรณีของรายงานการแก้ไข
มูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลัง
ของกองทุนเปิด ให้ระบุการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการ
เมื อพบว่าราคาหน่วยไม่ถูก
ต้องไว้แทนข้อมูลตาม 1.1.4

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที พบว่า
มูลค่า/ราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงานดังกล่าว
ภายในวันทําการถัดจากวันที 
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์

ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที 
คํานวณมูลค่า/
ราคาหน่วยย้อน
หลังเสร็จสิ น

2.1.2.2 แก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วยให้ถูกต้อง

ภายในวันที ผู้
ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธี
การใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุน
สามารถรับทราบชื อกองทุน
ที มีการแก้ไขมูลค่า/ราคา
หน่วย และวัน เดือน ปี ที มี
การแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วย

ภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

2.2 หลักเกณฑ์เพิ มเติม
เฉพาะกองทุนเปิด โดย
ดําเนินการเฉพาะมูลค่า/
ราคาหน่วยของวันที เข้า
เงื อนไขตาม 2.

2.2.1 จัดทํารายงานการ
ชดเชยราคาไว้ในรายงาน
การแก้ไขราคาหน่วยตาม
2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่ใน
ส่วนของการดําเนินการของ
บริษัทจัดการเมื อพบว่าราคา
หน่วยไม่ถูกต้อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที 
กําหนดไว้ในส่วนที  2 ให้แล้ว
เสร็จ

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

2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการ
ใด ๆ เพื อให้ผู้ซื อหรือผู้ขาย
คืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องทราบ
ถึงการแก้ไขราคาตาม
2.1.2.2 และการชดเชย
ราคา

2.2.4 จัดทํามาตรการ
ป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้องและส่งรายงานดัง
กล่าว พร้อมทั งสําเนา
รายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ย้อนหลังตาม 2.1.2.1 ให ้
สํานักงาน เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที ไม่อาจควบคุมได้ ให ้บลจ.
ส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่าการที 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก
ที ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อม
สําเนารายงานดังกล่าวแทน

ภายใน 7 วัน
ทําการนับแต่วัน
ที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรายงาน
ตาม 2.1.2.1

1ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานเข้าตรวจ

2 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 ให้ลดจํานวนหน่วย
ของผู้ซื อหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

1.1.2 กรณีที ผู้ซื อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้จ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิด เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา
ที ขาดอยู่

1.1.3 กรณีที ผู้ซื อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยที 
จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ

1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั น และจ่ายเงินของ
บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที 
ขาดอยู่

1.2 กรณีรับซื อ
คืน

1.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยที ถูกต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคาให้ผู้ขายคืน
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 กรณีรับซื อ
คืน

2.2.1 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจํานวน
หน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วน
ต่างของราคาหน่วยที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยที ถูกต้อง

2.2.2 กรณีที ผู้ขายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่3 ให ้บลจ. จ่าย
เงินของ บลจ. ให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

2.2.3 กรณีที ผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวน
หน่วยที จะต้องลด3 ให้ดําเนินการดังนี 
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ

2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของ
บริษัทจัดการให้กองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาที ขาดอยู่

3 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 : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ 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 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 : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

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

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3)

22/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0186/2548] หน้า 24 / 24



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 นใดแทนกองทุน กับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์
ดังกล่าว

(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6. "การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูล
โครงการ ข้อ 11. "การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" 

(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในข้อ ข้อ 10. "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19. "การ
ขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ"  

(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อ
การเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดส่วนข้อผูกพัน 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 และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ
นั 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 งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนจัดส่งหนังสือชี ชวน
ส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ใน
การแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุน

(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผ
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ 2 “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนภายใต้หลักเกณฑ์ 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 งในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในโครงการ

(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกอง
ทุน เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกอง
ทุนและนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของ กองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับชําระ
หรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบ หลักฐานถูกต้องและครบถ้วน
แล้ว

(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(5) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที วิธีการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(6) จ่ายเงินเฉลี ยคืนค่าหน่วยลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนเท่าที คงเหลืออยู่เมื อเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าตามสมควร

(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
(ค) จ่ายเงินส่วนที เหลือจากการกันเงินเพื อชําระหนี ทั งหมดของกองทุนแล้วคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามส่วนของหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่
ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้วผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายใด ๆ ที เกิดขึ นจากความผิดพลาดในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้และผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับรองความถูกต้องแล้ว

(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ย การ
เปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษร

(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดย
ทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดัง
กล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์
ดังกล่าว

(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด

(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่าง
ทําการปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ

(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน

(15) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนที ได้
รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(16) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบริษัท จัดการ

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

(18) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน

(19) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(20) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการแก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ และ/หรือ ชําระผล
ประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(21) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน

(22) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการ ประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นผู้สนับสนุนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

(23) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ 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 โดย
บอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 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 งแต่วันถัดจากวัน
ที 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

6 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทาง
ที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถ
บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อย
กว่า 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 ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 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 : ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ฝ่ายสนับสนุนงานสาขา ชั น 7 อาคารสาขาถนนศรีอยุธยา
เลขที  513 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท ์: 022455200 ต่อ 272730 โทรสาร : 02640085859  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น ผู ้
สนับสนุนมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนจากบริษัทจัดการหรือกองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่ง
ตั งผู้สนับสนุนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนสนับสนุนการขายและ
รับซื 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 หรือชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน

(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/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 : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ให้เป็นไปตามหัวข้อ “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ทั งนี ในการขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องศึกษาคู่มือภาษีและกฎหมายที เกี ยวข้องให้เข้าใจอย่างละเอียด เพื อปฏิบัติตาม
เงื อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือดําเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนถูกต้องตามที กฎหมายที 
เกี ยวข้องกําหนด

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของ”กองทุนเปิดกรุงไทยวางแผนภาษีเพื อการเลี ยงชีพ3” ไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไข วิธีจัดการ ได ้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ประกาศกําหนด

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพียงรายเดียว 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 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับประโยชน์นี อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั งนี บริษัท
จัดการถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี มิได้ช่วยให้ระดับความเสี ยงและผล
ตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเปลี ยนแปลงเพิ มขึ นหรือลดลง

อนึ ง เนื องจากบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เอง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิใน
การแก้ไข เปลี ยนแปลงหรือยกเลิกเงื อนไขเกี ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในอนาคตได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบก่อน

13.7.2. สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย จ่ายโอน
หรือนําไปเป็นประกัน

13.7.3. สิทธิในการได้รับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่
สามารถชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยน
หน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื 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

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

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 อบริษัทจัดการได้รับใบคําขอเปิดบัญชี และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที 
กําหนดแล้ว บริษัทจัดการจะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชี และ/หรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
รายละเอียดในคําขอเปิดบัญชี

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่า
ซื อหน่วยลงทุนแล้ว และผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และ
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนจะบันทึกการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ต่อเมื อนายทะเบียนได้
ทําการจัดสรรเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที มีผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลชื อแรกในคําขอเปิดบัญชีกองทุน
และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดีหากผู้สั งซื อประสงค์
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือ
ภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่นําสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็น
รายการที 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
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรก บริษัท
จัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่
วันทําการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5.  บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือเพื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที 1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนิน
การ

ของ บลจ.

กรณีกองทุนที บลจ.
ได้บันทึกมูลค่าตราสาร
หนี หรือสิทธิเรียกร้อง

เป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถ

ชําระหนี ได1้ หรือเมื อปรากฏ
ข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณา
แล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุน
โดยมีนัยสําคัญต่อNAV
ของกองทุนนั นประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา

ที สมเหตุสมผล2

1. การ
กําหนดให้
เป็น
ผู้มีสิทธิได้
รับเงินได้
สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื น
ที ได้จาก
การรับชําระ
หนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือ
หน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที 
บลจ. บันทึกมูลค่า
ตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น0เว้นแต่
บลจ. ดําเนินการตาม
1.2 ก่อนแล้ว

1.2อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วย
ทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียน
ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถ
ชําระหนี ไดก้็ได้ หรือเมื อ
ปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ.
พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาด
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถ
จําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุ
สมผล

2.การแจ้ง
ต่อ
สํานักงาน

ข้อมูล:ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี 
ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสํารอง (ถ้ามี) และวันที บลจ.
บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวัน
ที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูก
หนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่
กรณี

ระยะเวลา:ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

3.การจัดให้
มีข้อมูล

จัดให้มีข้อมูลตาม 2.
ไว้ที สํานักงานใหญ่
สํานักงานสาขาของ
บลจ. และสถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้
สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยของกอง
ทุน ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที บลจ.แจ้ง
สํานักงานเป็นระยะ
เวลาอย่างน้อย 30 วัน
ด้วย



1 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
2 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย
ราคาที สมเหตุสมผล และการจําหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้
ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1.  บลจ.จะรับ
ชําระหนี 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. แจ้งข้อมูลต่อ
สํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้รับ
ทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 
ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที บลจ.
ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น พร้อมทั งรายละเอียดเกี ยวกับ
ทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่าง
น้อยเกี ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่า
ทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายใน
วันทําการถัดจากวันที 
บลจ. ได้แจ้งสํานักงาน
ตาม 1. เป็นระยะ
เวลา≥30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที 
สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการ
ดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ. ระบุไว้
ในการประกาศNAVและมูลค่าหน่วยในครั ง
ถัดจากวันที ได้รับทรัพย์สินนั นมาว่ากองทุน
ได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุน
สามารถขอดูรายละเอียดได้ที สํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้
ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า
3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สิน
ที กองทุนได้รับมาจาก
การรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

เพื อใช้ในการคํานวณNAVของกองทุนตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณNAVของกอง
ทุนที มีการรับชําระหนี 
ด้วยทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1.
ของส่วนที 1 บลจ. ต้องไม่นําทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี มารวม
คํานวณNAVของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้อง
นําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณNAVของกอง
ทุน

5. ดําเนินการกับ
ทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1.
ของส่วนที 1 ให ้บลจ. จําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึง
ถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ
(เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิในเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับ
ชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดัง
กล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อ
ผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที 
สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ.
ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลัก
เกณฑ์ดังนี 

5.2.1กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุน
นั นสามารถลงทุนไดบ้ลจ.อาจมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนก็ได้

5.2.2กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุน
นั นไม่สามารถลงทุนไดบ้ลจ. ต้องจําหน่าย
ทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถ
กระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถ
จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที 
บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงิน
สํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที ได้จาก
การบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วย
ภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือ
หน่วยตาม 1. ของส่วนที 1 แล้วแต่กรณี
ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ย
เงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับ
ชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการ
เฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย บลจ. อาจนํา
เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรก
ที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้ม
กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจนครบ
ถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี นั นไม่
คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที 
ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวม
คํานวณเป็นNAVของกองทุนก็ไดทั้ งนี 
บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้
ระบุรายละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0
หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี 
ตามตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าว
เป็นเงิน 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) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว 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 โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน 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) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด
(2) 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 (2) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสม
เหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคง
เหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

(3) กรณีที ปรากฏข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตาม (2) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ความในวรรคหนึ ง (2) และ (3) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมตลาดเงิน
(2) กองทุนรวมดัชนี
(3) กองทุนรวมอีทีเอฟ
(4) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(5) กองทุนรวมฟีดเดอร์

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้แล้วทั งหมดของกองทุน

22.1.4 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัด
หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

22.1.5 เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

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 ทั งนี เมื อได้ดําเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิก
กองทุน

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

2.แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญ
อย่างน้อย ดังนี 

(ก) บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการ
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวม
เพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทที มีความเสี ยงตํ่าสุด โดยไม่เก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
จากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอน
ย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยง
ชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
แจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุน
ไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดย
ครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
(2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด

2.2แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1)แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที มีหลักฐานว่า
สามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2)แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3)แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์
ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลือ
อยู่ของกองทุนดังกล่าว

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

4. รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

5. ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังRMFอื น
ตามแนวทางที กําหนดในข้อผูกพัน

โดยไม่ชักช้า

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า
ให้บริษัทจัดการดําเนินการ ดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บน
เว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วย
ของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วย
และผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าว

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุน
เพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแส
รายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั ว
สัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืน
เมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวัน
เลิก

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการ
อย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าว
ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3)

22/09/2565 ข้อผูกพัน  [0186/2548] หน้า 1 / 19



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 นใดแทนกองทุน กับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์
ดังกล่าว

(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6. "การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูล
โครงการ ข้อ 11. "การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" 

(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในข้อ ข้อ 10. "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19. "การ
ขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ"  

(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อ
การเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดส่วนข้อผูกพัน 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 และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ
นั 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 งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนจัดส่งหนังสือชี ชวน
ส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ใน
การแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุน

(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผ
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ 2 “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนภายใต้หลักเกณฑ์ 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 งในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในโครงการ

(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกอง
ทุน เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกอง
ทุนและนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของ กองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับชําระ
หรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบ หลักฐานถูกต้องและครบถ้วน
แล้ว

(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(5) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที วิธีการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(6) จ่ายเงินเฉลี ยคืนค่าหน่วยลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนเท่าที คงเหลืออยู่เมื อเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าตามสมควร

(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
(ค) จ่ายเงินส่วนที เหลือจากการกันเงินเพื อชําระหนี ทั งหมดของกองทุนแล้วคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามส่วนของหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่
ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้วผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายใด ๆ ที เกิดขึ นจากความผิดพลาดในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้และผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับรองความถูกต้องแล้ว

(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ย การ
เปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษร

(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดย
ทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดัง
กล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์
ดังกล่าว

(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด

(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่าง
ทําการปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ

(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน

(15) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนที ได้
รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(16) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบริษัท จัดการ

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

(18) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน

(19) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(20) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการแก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ และ/หรือ ชําระผล
ประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(21) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน

(22) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการ ประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นผู้สนับสนุนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

(23) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ 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 โดย
บอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 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 งแต่วันถัดจากวัน
ที 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

6 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทาง
ที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถ
บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อย
กว่า 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 ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 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 : ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ฝ่ายสนับสนุนงานสาขา ชั น 7 อาคารสาขาถนนศรีอยุธยา
เลขที  513 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท ์: 022455200 ต่อ 272730 โทรสาร : 02640085859  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น ผู ้
สนับสนุนมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนจากบริษัทจัดการหรือกองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่ง
ตั งผู้สนับสนุนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนสนับสนุนการขายและ
รับซื 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 หรือชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน

(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/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 : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ให้เป็นไปตามหัวข้อ “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ทั งนี ในการขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องศึกษาคู่มือภาษีและกฎหมายที เกี ยวข้องให้เข้าใจอย่างละเอียด เพื อปฏิบัติตาม
เงื อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือดําเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนถูกต้องตามที กฎหมายที 
เกี ยวข้องกําหนด

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของ”กองทุนเปิดกรุงไทยวางแผนภาษีเพื อการเลี ยงชีพ3” ไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไข วิธีจัดการ ได ้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ประกาศกําหนด

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพียงรายเดียว 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 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับประโยชน์นี อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั งนี บริษัท
จัดการถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี มิได้ช่วยให้ระดับความเสี ยงและผล
ตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเปลี ยนแปลงเพิ มขึ นหรือลดลง

อนึ ง เนื องจากบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เอง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิใน
การแก้ไข เปลี ยนแปลงหรือยกเลิกเงื อนไขเกี ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในอนาคตได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบก่อน

13.7.2. สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย จ่ายโอน
หรือนําไปเป็นประกัน

13.7.3. สิทธิในการได้รับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่
สามารถชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยน
หน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื 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

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

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 อบริษัทจัดการได้รับใบคําขอเปิดบัญชี และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที 
กําหนดแล้ว บริษัทจัดการจะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชี และ/หรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
รายละเอียดในคําขอเปิดบัญชี

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่า
ซื อหน่วยลงทุนแล้ว และผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และ
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนจะบันทึกการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ต่อเมื อนายทะเบียนได้
ทําการจัดสรรเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที มีผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลชื อแรกในคําขอเปิดบัญชีกองทุน
และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดีหากผู้สั งซื อประสงค์
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือ
ภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่นําสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็น
รายการที 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
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรก บริษัท
จัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่
วันทําการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5.  บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือเพื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที 1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนิน
การ

ของ บลจ.

กรณีกองทุนที บลจ.
ได้บันทึกมูลค่าตราสาร
หนี หรือสิทธิเรียกร้อง

เป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถ

ชําระหนี ได1้ หรือเมื อปรากฏ
ข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณา
แล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุน
โดยมีนัยสําคัญต่อNAV
ของกองทุนนั นประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา

ที สมเหตุสมผล2

1. การ
กําหนดให้
เป็น
ผู้มีสิทธิได้
รับเงินได้
สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื น
ที ได้จาก
การรับชําระ
หนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือ
หน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที 
บลจ. บันทึกมูลค่า
ตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น0เว้นแต่
บลจ. ดําเนินการตาม
1.2 ก่อนแล้ว

1.2อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วย
ทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียน
ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถ
ชําระหนี ไดก้็ได้ หรือเมื อ
ปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ.
พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาด
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถ
จําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุ
สมผล

2.การแจ้ง
ต่อ
สํานักงาน

ข้อมูล:ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี 
ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสํารอง (ถ้ามี) และวันที บลจ.
บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวัน
ที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูก
หนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่
กรณี

ระยะเวลา:ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

3.การจัดให้
มีข้อมูล

จัดให้มีข้อมูลตาม 2.
ไว้ที สํานักงานใหญ่
สํานักงานสาขาของ
บลจ. และสถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้
สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยของกอง
ทุน ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที บลจ.แจ้ง
สํานักงานเป็นระยะ
เวลาอย่างน้อย 30 วัน
ด้วย



1 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
2 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย
ราคาที สมเหตุสมผล และการจําหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้
ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1.  บลจ.จะรับ
ชําระหนี 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. แจ้งข้อมูลต่อ
สํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้รับ
ทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 
ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที บลจ.
ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น พร้อมทั งรายละเอียดเกี ยวกับ
ทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่าง
น้อยเกี ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่า
ทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายใน
วันทําการถัดจากวันที 
บลจ. ได้แจ้งสํานักงาน
ตาม 1. เป็นระยะ
เวลา≥30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที 
สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการ
ดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ. ระบุไว้
ในการประกาศNAVและมูลค่าหน่วยในครั ง
ถัดจากวันที ได้รับทรัพย์สินนั นมาว่ากองทุน
ได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุน
สามารถขอดูรายละเอียดได้ที สํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้
ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า
3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สิน
ที กองทุนได้รับมาจาก
การรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

เพื อใช้ในการคํานวณNAVของกองทุนตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณNAVของกอง
ทุนที มีการรับชําระหนี 
ด้วยทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1.
ของส่วนที 1 บลจ. ต้องไม่นําทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี มารวม
คํานวณNAVของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้อง
นําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณNAVของกอง
ทุน

5. ดําเนินการกับ
ทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1.
ของส่วนที 1 ให ้บลจ. จําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึง
ถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ
(เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิในเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับ
ชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดัง
กล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อ
ผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที 
สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ.
ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลัก
เกณฑ์ดังนี 

5.2.1กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุน
นั นสามารถลงทุนไดบ้ลจ.อาจมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนก็ได้

5.2.2กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุน
นั นไม่สามารถลงทุนไดบ้ลจ. ต้องจําหน่าย
ทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถ
กระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถ
จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที 
บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงิน
สํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที ได้จาก
การบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วย
ภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือ
หน่วยตาม 1. ของส่วนที 1 แล้วแต่กรณี
ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ย
เงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับ
ชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการ
เฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย บลจ. อาจนํา
เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรก
ที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้ม
กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจนครบ
ถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี นั นไม่
คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที 
ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวม
คํานวณเป็นNAVของกองทุนก็ไดทั้ งนี 
บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้
ระบุรายละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0
หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี 
ตามตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าว
เป็นเงิน 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) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว 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 โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน 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) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด
(2) 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 (2) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสม
เหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคง
เหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

(3) กรณีที ปรากฏข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตาม (2) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ความในวรรคหนึ ง (2) และ (3) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมตลาดเงิน
(2) กองทุนรวมดัชนี
(3) กองทุนรวมอีทีเอฟ
(4) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(5) กองทุนรวมฟีดเดอร์

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้แล้วทั งหมดของกองทุน

22.1.4 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัด
หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

22.1.5 เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

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 ทั งนี เมื อได้ดําเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิก
กองทุน

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

2.แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญ
อย่างน้อย ดังนี 

(ก) บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการ
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวม
เพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทที มีความเสี ยงตํ่าสุด โดยไม่เก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
จากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอน
ย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยง
ชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
แจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุน
ไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดย
ครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
(2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด

2.2แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1)แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที มีหลักฐานว่า
สามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2)แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3)แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์
ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลือ
อยู่ของกองทุนดังกล่าว

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

4. รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

5. ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังRMFอื น
ตามแนวทางที กําหนดในข้อผูกพัน

โดยไม่ชักช้า

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า
ให้บริษัทจัดการดําเนินการ ดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บน
เว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วย
ของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วย
และผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าว

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุน
เพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแส
รายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั ว
สัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืน
เมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวัน
เลิก

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการ
อย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าว
ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3)

22/09/2565 ข้อผูกพัน  [0186/2548] หน้า 2 / 19



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 นใดแทนกองทุน กับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์
ดังกล่าว

(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6. "การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูล
โครงการ ข้อ 11. "การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" 

(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในข้อ ข้อ 10. "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19. "การ
ขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ"  

(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อ
การเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดส่วนข้อผูกพัน 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 และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ
นั 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 งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนจัดส่งหนังสือชี ชวน
ส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ใน
การแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุน

(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผ
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ 2 “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนภายใต้หลักเกณฑ์ 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 งในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในโครงการ

(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกอง
ทุน เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกอง
ทุนและนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของ กองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับชําระ
หรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบ หลักฐานถูกต้องและครบถ้วน
แล้ว

(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(5) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที วิธีการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(6) จ่ายเงินเฉลี ยคืนค่าหน่วยลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนเท่าที คงเหลืออยู่เมื อเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าตามสมควร

(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
(ค) จ่ายเงินส่วนที เหลือจากการกันเงินเพื อชําระหนี ทั งหมดของกองทุนแล้วคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามส่วนของหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่
ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้วผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายใด ๆ ที เกิดขึ นจากความผิดพลาดในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้และผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับรองความถูกต้องแล้ว

(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ย การ
เปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษร

(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดย
ทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดัง
กล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์
ดังกล่าว

(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด

(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่าง
ทําการปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ

(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน

(15) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนที ได้
รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(16) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบริษัท จัดการ

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

(18) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน

(19) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(20) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการแก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ และ/หรือ ชําระผล
ประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(21) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน

(22) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการ ประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นผู้สนับสนุนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

(23) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ 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 โดย
บอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 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 งแต่วันถัดจากวัน
ที 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

6 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทาง
ที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถ
บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อย
กว่า 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 ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 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 : ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ฝ่ายสนับสนุนงานสาขา ชั น 7 อาคารสาขาถนนศรีอยุธยา
เลขที  513 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท ์: 022455200 ต่อ 272730 โทรสาร : 02640085859  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น ผู ้
สนับสนุนมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนจากบริษัทจัดการหรือกองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่ง
ตั งผู้สนับสนุนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนสนับสนุนการขายและ
รับซื 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 หรือชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน

(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/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 : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ให้เป็นไปตามหัวข้อ “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ทั งนี ในการขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องศึกษาคู่มือภาษีและกฎหมายที เกี ยวข้องให้เข้าใจอย่างละเอียด เพื อปฏิบัติตาม
เงื อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือดําเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนถูกต้องตามที กฎหมายที 
เกี ยวข้องกําหนด

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของ”กองทุนเปิดกรุงไทยวางแผนภาษีเพื อการเลี ยงชีพ3” ไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไข วิธีจัดการ ได ้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ประกาศกําหนด

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพียงรายเดียว 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 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับประโยชน์นี อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั งนี บริษัท
จัดการถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี มิได้ช่วยให้ระดับความเสี ยงและผล
ตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเปลี ยนแปลงเพิ มขึ นหรือลดลง

อนึ ง เนื องจากบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เอง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิใน
การแก้ไข เปลี ยนแปลงหรือยกเลิกเงื อนไขเกี ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในอนาคตได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบก่อน

13.7.2. สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย จ่ายโอน
หรือนําไปเป็นประกัน

13.7.3. สิทธิในการได้รับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่
สามารถชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยน
หน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื 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

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

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 อบริษัทจัดการได้รับใบคําขอเปิดบัญชี และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที 
กําหนดแล้ว บริษัทจัดการจะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชี และ/หรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
รายละเอียดในคําขอเปิดบัญชี

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่า
ซื อหน่วยลงทุนแล้ว และผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และ
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนจะบันทึกการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ต่อเมื อนายทะเบียนได้
ทําการจัดสรรเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที มีผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลชื อแรกในคําขอเปิดบัญชีกองทุน
และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดีหากผู้สั งซื อประสงค์
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือ
ภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่นําสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็น
รายการที 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
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรก บริษัท
จัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่
วันทําการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5.  บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือเพื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที 1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนิน
การ

ของ บลจ.

กรณีกองทุนที บลจ.
ได้บันทึกมูลค่าตราสาร
หนี หรือสิทธิเรียกร้อง

เป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถ

ชําระหนี ได1้ หรือเมื อปรากฏ
ข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณา
แล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุน
โดยมีนัยสําคัญต่อNAV
ของกองทุนนั นประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา

ที สมเหตุสมผล2

1. การ
กําหนดให้
เป็น
ผู้มีสิทธิได้
รับเงินได้
สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื น
ที ได้จาก
การรับชําระ
หนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือ
หน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที 
บลจ. บันทึกมูลค่า
ตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น0เว้นแต่
บลจ. ดําเนินการตาม
1.2 ก่อนแล้ว

1.2อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วย
ทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียน
ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถ
ชําระหนี ไดก้็ได้ หรือเมื อ
ปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ.
พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาด
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถ
จําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุ
สมผล

2.การแจ้ง
ต่อ
สํานักงาน

ข้อมูล:ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี 
ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสํารอง (ถ้ามี) และวันที บลจ.
บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวัน
ที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูก
หนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่
กรณี

ระยะเวลา:ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

3.การจัดให้
มีข้อมูล

จัดให้มีข้อมูลตาม 2.
ไว้ที สํานักงานใหญ่
สํานักงานสาขาของ
บลจ. และสถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้
สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยของกอง
ทุน ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที บลจ.แจ้ง
สํานักงานเป็นระยะ
เวลาอย่างน้อย 30 วัน
ด้วย



1 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
2 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย
ราคาที สมเหตุสมผล และการจําหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้
ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1.  บลจ.จะรับ
ชําระหนี 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. แจ้งข้อมูลต่อ
สํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้รับ
ทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 
ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที บลจ.
ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น พร้อมทั งรายละเอียดเกี ยวกับ
ทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่าง
น้อยเกี ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่า
ทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายใน
วันทําการถัดจากวันที 
บลจ. ได้แจ้งสํานักงาน
ตาม 1. เป็นระยะ
เวลา≥30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที 
สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการ
ดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ. ระบุไว้
ในการประกาศNAVและมูลค่าหน่วยในครั ง
ถัดจากวันที ได้รับทรัพย์สินนั นมาว่ากองทุน
ได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุน
สามารถขอดูรายละเอียดได้ที สํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้
ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า
3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สิน
ที กองทุนได้รับมาจาก
การรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

เพื อใช้ในการคํานวณNAVของกองทุนตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณNAVของกอง
ทุนที มีการรับชําระหนี 
ด้วยทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1.
ของส่วนที 1 บลจ. ต้องไม่นําทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี มารวม
คํานวณNAVของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้อง
นําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณNAVของกอง
ทุน

5. ดําเนินการกับ
ทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1.
ของส่วนที 1 ให ้บลจ. จําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึง
ถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ
(เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิในเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับ
ชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดัง
กล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อ
ผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที 
สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ.
ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลัก
เกณฑ์ดังนี 

5.2.1กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุน
นั นสามารถลงทุนไดบ้ลจ.อาจมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนก็ได้

5.2.2กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุน
นั นไม่สามารถลงทุนไดบ้ลจ. ต้องจําหน่าย
ทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถ
กระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถ
จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที 
บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงิน
สํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที ได้จาก
การบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วย
ภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือ
หน่วยตาม 1. ของส่วนที 1 แล้วแต่กรณี
ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ย
เงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับ
ชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการ
เฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย บลจ. อาจนํา
เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรก
ที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้ม
กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจนครบ
ถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี นั นไม่
คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที 
ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวม
คํานวณเป็นNAVของกองทุนก็ไดทั้ งนี 
บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้
ระบุรายละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0
หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี 
ตามตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าว
เป็นเงิน 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) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว 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 โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน 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) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด
(2) 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 (2) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสม
เหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคง
เหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

(3) กรณีที ปรากฏข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตาม (2) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ความในวรรคหนึ ง (2) และ (3) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมตลาดเงิน
(2) กองทุนรวมดัชนี
(3) กองทุนรวมอีทีเอฟ
(4) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(5) กองทุนรวมฟีดเดอร์

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้แล้วทั งหมดของกองทุน

22.1.4 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัด
หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

22.1.5 เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

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 ทั งนี เมื อได้ดําเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิก
กองทุน

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

2.แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญ
อย่างน้อย ดังนี 

(ก) บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการ
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวม
เพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทที มีความเสี ยงตํ่าสุด โดยไม่เก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
จากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอน
ย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยง
ชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
แจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุน
ไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดย
ครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
(2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด

2.2แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1)แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที มีหลักฐานว่า
สามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2)แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3)แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์
ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลือ
อยู่ของกองทุนดังกล่าว

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

4. รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

5. ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังRMFอื น
ตามแนวทางที กําหนดในข้อผูกพัน

โดยไม่ชักช้า

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า
ให้บริษัทจัดการดําเนินการ ดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บน
เว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วย
ของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วย
และผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าว

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุน
เพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแส
รายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั ว
สัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืน
เมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวัน
เลิก

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการ
อย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าว
ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3)
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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 นใดแทนกองทุน กับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์
ดังกล่าว

(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6. "การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูล
โครงการ ข้อ 11. "การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" 

(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในข้อ ข้อ 10. "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19. "การ
ขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ"  

(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อ
การเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดส่วนข้อผูกพัน 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 และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ
นั 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 งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนจัดส่งหนังสือชี ชวน
ส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ใน
การแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุน

(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผ
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ 2 “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนภายใต้หลักเกณฑ์ 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 งในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในโครงการ

(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกอง
ทุน เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกอง
ทุนและนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของ กองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับชําระ
หรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบ หลักฐานถูกต้องและครบถ้วน
แล้ว

(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(5) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที วิธีการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(6) จ่ายเงินเฉลี ยคืนค่าหน่วยลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนเท่าที คงเหลืออยู่เมื อเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าตามสมควร

(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
(ค) จ่ายเงินส่วนที เหลือจากการกันเงินเพื อชําระหนี ทั งหมดของกองทุนแล้วคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามส่วนของหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่
ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้วผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายใด ๆ ที เกิดขึ นจากความผิดพลาดในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้และผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับรองความถูกต้องแล้ว

(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ย การ
เปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษร

(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดย
ทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดัง
กล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์
ดังกล่าว

(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด

(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่าง
ทําการปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ

(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน

(15) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนที ได้
รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(16) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบริษัท จัดการ

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

(18) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน

(19) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(20) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการแก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ และ/หรือ ชําระผล
ประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(21) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน

(22) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการ ประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นผู้สนับสนุนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

(23) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ 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 โดย
บอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 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 งแต่วันถัดจากวัน
ที 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

6 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทาง
ที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถ
บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อย
กว่า 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 ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 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 : ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ฝ่ายสนับสนุนงานสาขา ชั น 7 อาคารสาขาถนนศรีอยุธยา
เลขที  513 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท ์: 022455200 ต่อ 272730 โทรสาร : 02640085859  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น ผู ้
สนับสนุนมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนจากบริษัทจัดการหรือกองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่ง
ตั งผู้สนับสนุนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนสนับสนุนการขายและ
รับซื 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 หรือชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน

(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/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 : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ให้เป็นไปตามหัวข้อ “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ทั งนี ในการขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องศึกษาคู่มือภาษีและกฎหมายที เกี ยวข้องให้เข้าใจอย่างละเอียด เพื อปฏิบัติตาม
เงื อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือดําเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนถูกต้องตามที กฎหมายที 
เกี ยวข้องกําหนด

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของ”กองทุนเปิดกรุงไทยวางแผนภาษีเพื อการเลี ยงชีพ3” ไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไข วิธีจัดการ ได ้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ประกาศกําหนด

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพียงรายเดียว 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 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับประโยชน์นี อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั งนี บริษัท
จัดการถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี มิได้ช่วยให้ระดับความเสี ยงและผล
ตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเปลี ยนแปลงเพิ มขึ นหรือลดลง

อนึ ง เนื องจากบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เอง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิใน
การแก้ไข เปลี ยนแปลงหรือยกเลิกเงื อนไขเกี ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในอนาคตได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบก่อน

13.7.2. สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย จ่ายโอน
หรือนําไปเป็นประกัน

13.7.3. สิทธิในการได้รับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่
สามารถชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยน
หน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื 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

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

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 อบริษัทจัดการได้รับใบคําขอเปิดบัญชี และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที 
กําหนดแล้ว บริษัทจัดการจะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชี และ/หรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
รายละเอียดในคําขอเปิดบัญชี

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่า
ซื อหน่วยลงทุนแล้ว และผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และ
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนจะบันทึกการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ต่อเมื อนายทะเบียนได้
ทําการจัดสรรเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที มีผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลชื อแรกในคําขอเปิดบัญชีกองทุน
และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดีหากผู้สั งซื อประสงค์
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือ
ภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่นําสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็น
รายการที 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
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรก บริษัท
จัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่
วันทําการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5.  บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือเพื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที 1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนิน
การ

ของ บลจ.

กรณีกองทุนที บลจ.
ได้บันทึกมูลค่าตราสาร
หนี หรือสิทธิเรียกร้อง

เป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถ

ชําระหนี ได1้ หรือเมื อปรากฏ
ข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณา
แล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุน
โดยมีนัยสําคัญต่อNAV
ของกองทุนนั นประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา

ที สมเหตุสมผล2

1. การ
กําหนดให้
เป็น
ผู้มีสิทธิได้
รับเงินได้
สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื น
ที ได้จาก
การรับชําระ
หนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือ
หน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที 
บลจ. บันทึกมูลค่า
ตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น0เว้นแต่
บลจ. ดําเนินการตาม
1.2 ก่อนแล้ว

1.2อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วย
ทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียน
ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถ
ชําระหนี ไดก้็ได้ หรือเมื อ
ปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ.
พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาด
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถ
จําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุ
สมผล

2.การแจ้ง
ต่อ
สํานักงาน

ข้อมูล:ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี 
ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสํารอง (ถ้ามี) และวันที บลจ.
บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวัน
ที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูก
หนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่
กรณี

ระยะเวลา:ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

3.การจัดให้
มีข้อมูล

จัดให้มีข้อมูลตาม 2.
ไว้ที สํานักงานใหญ่
สํานักงานสาขาของ
บลจ. และสถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้
สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยของกอง
ทุน ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที บลจ.แจ้ง
สํานักงานเป็นระยะ
เวลาอย่างน้อย 30 วัน
ด้วย



1 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
2 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย
ราคาที สมเหตุสมผล และการจําหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้
ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1.  บลจ.จะรับ
ชําระหนี 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. แจ้งข้อมูลต่อ
สํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้รับ
ทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 
ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที บลจ.
ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น พร้อมทั งรายละเอียดเกี ยวกับ
ทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่าง
น้อยเกี ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่า
ทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายใน
วันทําการถัดจากวันที 
บลจ. ได้แจ้งสํานักงาน
ตาม 1. เป็นระยะ
เวลา≥30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที 
สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการ
ดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ. ระบุไว้
ในการประกาศNAVและมูลค่าหน่วยในครั ง
ถัดจากวันที ได้รับทรัพย์สินนั นมาว่ากองทุน
ได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุน
สามารถขอดูรายละเอียดได้ที สํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้
ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า
3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สิน
ที กองทุนได้รับมาจาก
การรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

เพื อใช้ในการคํานวณNAVของกองทุนตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณNAVของกอง
ทุนที มีการรับชําระหนี 
ด้วยทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1.
ของส่วนที 1 บลจ. ต้องไม่นําทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี มารวม
คํานวณNAVของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้อง
นําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณNAVของกอง
ทุน

5. ดําเนินการกับ
ทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1.
ของส่วนที 1 ให ้บลจ. จําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึง
ถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ
(เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิในเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับ
ชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดัง
กล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อ
ผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที 
สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ.
ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลัก
เกณฑ์ดังนี 

5.2.1กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุน
นั นสามารถลงทุนไดบ้ลจ.อาจมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนก็ได้

5.2.2กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุน
นั นไม่สามารถลงทุนไดบ้ลจ. ต้องจําหน่าย
ทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถ
กระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถ
จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที 
บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงิน
สํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที ได้จาก
การบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วย
ภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือ
หน่วยตาม 1. ของส่วนที 1 แล้วแต่กรณี
ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ย
เงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับ
ชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการ
เฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย บลจ. อาจนํา
เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรก
ที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้ม
กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจนครบ
ถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี นั นไม่
คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที 
ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวม
คํานวณเป็นNAVของกองทุนก็ไดทั้ งนี 
บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้
ระบุรายละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0
หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี 
ตามตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าว
เป็นเงิน 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) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว 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 โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน 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) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด
(2) 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 (2) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสม
เหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคง
เหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

(3) กรณีที ปรากฏข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตาม (2) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ความในวรรคหนึ ง (2) และ (3) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมตลาดเงิน
(2) กองทุนรวมดัชนี
(3) กองทุนรวมอีทีเอฟ
(4) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(5) กองทุนรวมฟีดเดอร์

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้แล้วทั งหมดของกองทุน

22.1.4 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัด
หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

22.1.5 เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

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 ทั งนี เมื อได้ดําเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิก
กองทุน

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

2.แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญ
อย่างน้อย ดังนี 

(ก) บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการ
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวม
เพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทที มีความเสี ยงตํ่าสุด โดยไม่เก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
จากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอน
ย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยง
ชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
แจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุน
ไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดย
ครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
(2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด

2.2แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1)แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที มีหลักฐานว่า
สามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2)แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3)แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์
ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลือ
อยู่ของกองทุนดังกล่าว

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

4. รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

5. ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังRMFอื น
ตามแนวทางที กําหนดในข้อผูกพัน

โดยไม่ชักช้า

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า
ให้บริษัทจัดการดําเนินการ ดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บน
เว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วย
ของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วย
และผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าว

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุน
เพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแส
รายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั ว
สัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืน
เมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวัน
เลิก

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการ
อย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าว
ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3)
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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 นใดแทนกองทุน กับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์
ดังกล่าว

(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6. "การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูล
โครงการ ข้อ 11. "การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" 

(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในข้อ ข้อ 10. "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19. "การ
ขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ"  

(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อ
การเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดส่วนข้อผูกพัน 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 และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ
นั 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 งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนจัดส่งหนังสือชี ชวน
ส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ใน
การแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุน

(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผ
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ 2 “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนภายใต้หลักเกณฑ์ 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 งในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในโครงการ

(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกอง
ทุน เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกอง
ทุนและนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของ กองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับชําระ
หรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบ หลักฐานถูกต้องและครบถ้วน
แล้ว

(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(5) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที วิธีการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(6) จ่ายเงินเฉลี ยคืนค่าหน่วยลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนเท่าที คงเหลืออยู่เมื อเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าตามสมควร

(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
(ค) จ่ายเงินส่วนที เหลือจากการกันเงินเพื อชําระหนี ทั งหมดของกองทุนแล้วคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามส่วนของหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่
ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้วผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายใด ๆ ที เกิดขึ นจากความผิดพลาดในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้และผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับรองความถูกต้องแล้ว

(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ย การ
เปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษร

(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดย
ทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดัง
กล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์
ดังกล่าว

(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด

(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่าง
ทําการปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ

(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน

(15) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนที ได้
รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(16) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบริษัท จัดการ

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

(18) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน

(19) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(20) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการแก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ และ/หรือ ชําระผล
ประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(21) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน

(22) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการ ประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นผู้สนับสนุนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

(23) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ 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 โดย
บอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 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 งแต่วันถัดจากวัน
ที 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

6 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทาง
ที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถ
บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อย
กว่า 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 ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 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 : ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ฝ่ายสนับสนุนงานสาขา ชั น 7 อาคารสาขาถนนศรีอยุธยา
เลขที  513 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท ์: 022455200 ต่อ 272730 โทรสาร : 02640085859  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น ผู ้
สนับสนุนมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนจากบริษัทจัดการหรือกองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่ง
ตั งผู้สนับสนุนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนสนับสนุนการขายและ
รับซื 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 หรือชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน

(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/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 : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ให้เป็นไปตามหัวข้อ “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ทั งนี ในการขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องศึกษาคู่มือภาษีและกฎหมายที เกี ยวข้องให้เข้าใจอย่างละเอียด เพื อปฏิบัติตาม
เงื อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือดําเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนถูกต้องตามที กฎหมายที 
เกี ยวข้องกําหนด

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของ”กองทุนเปิดกรุงไทยวางแผนภาษีเพื อการเลี ยงชีพ3” ไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไข วิธีจัดการ ได ้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ประกาศกําหนด

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพียงรายเดียว 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 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับประโยชน์นี อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั งนี บริษัท
จัดการถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี มิได้ช่วยให้ระดับความเสี ยงและผล
ตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเปลี ยนแปลงเพิ มขึ นหรือลดลง

อนึ ง เนื องจากบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เอง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิใน
การแก้ไข เปลี ยนแปลงหรือยกเลิกเงื อนไขเกี ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในอนาคตได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบก่อน

13.7.2. สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย จ่ายโอน
หรือนําไปเป็นประกัน

13.7.3. สิทธิในการได้รับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่
สามารถชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยน
หน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื 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

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

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 อบริษัทจัดการได้รับใบคําขอเปิดบัญชี และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที 
กําหนดแล้ว บริษัทจัดการจะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชี และ/หรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
รายละเอียดในคําขอเปิดบัญชี

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่า
ซื อหน่วยลงทุนแล้ว และผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และ
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนจะบันทึกการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ต่อเมื อนายทะเบียนได้
ทําการจัดสรรเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที มีผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลชื อแรกในคําขอเปิดบัญชีกองทุน
และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดีหากผู้สั งซื อประสงค์
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือ
ภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่นําสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็น
รายการที 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
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรก บริษัท
จัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่
วันทําการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5.  บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือเพื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที 1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนิน
การ

ของ บลจ.

กรณีกองทุนที บลจ.
ได้บันทึกมูลค่าตราสาร
หนี หรือสิทธิเรียกร้อง

เป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถ

ชําระหนี ได1้ หรือเมื อปรากฏ
ข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณา
แล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุน
โดยมีนัยสําคัญต่อNAV
ของกองทุนนั นประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา

ที สมเหตุสมผล2

1. การ
กําหนดให้
เป็น
ผู้มีสิทธิได้
รับเงินได้
สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื น
ที ได้จาก
การรับชําระ
หนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือ
หน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที 
บลจ. บันทึกมูลค่า
ตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น0เว้นแต่
บลจ. ดําเนินการตาม
1.2 ก่อนแล้ว

1.2อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วย
ทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียน
ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถ
ชําระหนี ไดก้็ได้ หรือเมื อ
ปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ.
พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาด
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถ
จําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุ
สมผล

2.การแจ้ง
ต่อ
สํานักงาน

ข้อมูล:ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี 
ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสํารอง (ถ้ามี) และวันที บลจ.
บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวัน
ที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูก
หนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่
กรณี

ระยะเวลา:ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

3.การจัดให้
มีข้อมูล

จัดให้มีข้อมูลตาม 2.
ไว้ที สํานักงานใหญ่
สํานักงานสาขาของ
บลจ. และสถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้
สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยของกอง
ทุน ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที บลจ.แจ้ง
สํานักงานเป็นระยะ
เวลาอย่างน้อย 30 วัน
ด้วย



1 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
2 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย
ราคาที สมเหตุสมผล และการจําหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้
ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1.  บลจ.จะรับ
ชําระหนี 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. แจ้งข้อมูลต่อ
สํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้รับ
ทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 
ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที บลจ.
ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น พร้อมทั งรายละเอียดเกี ยวกับ
ทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่าง
น้อยเกี ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่า
ทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายใน
วันทําการถัดจากวันที 
บลจ. ได้แจ้งสํานักงาน
ตาม 1. เป็นระยะ
เวลา≥30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที 
สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการ
ดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ. ระบุไว้
ในการประกาศNAVและมูลค่าหน่วยในครั ง
ถัดจากวันที ได้รับทรัพย์สินนั นมาว่ากองทุน
ได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุน
สามารถขอดูรายละเอียดได้ที สํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้
ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า
3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สิน
ที กองทุนได้รับมาจาก
การรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

เพื อใช้ในการคํานวณNAVของกองทุนตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณNAVของกอง
ทุนที มีการรับชําระหนี 
ด้วยทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1.
ของส่วนที 1 บลจ. ต้องไม่นําทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี มารวม
คํานวณNAVของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้อง
นําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณNAVของกอง
ทุน

5. ดําเนินการกับ
ทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1.
ของส่วนที 1 ให ้บลจ. จําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึง
ถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ
(เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิในเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับ
ชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดัง
กล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อ
ผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที 
สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ.
ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลัก
เกณฑ์ดังนี 

5.2.1กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุน
นั นสามารถลงทุนไดบ้ลจ.อาจมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนก็ได้

5.2.2กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุน
นั นไม่สามารถลงทุนไดบ้ลจ. ต้องจําหน่าย
ทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถ
กระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถ
จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที 
บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงิน
สํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที ได้จาก
การบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วย
ภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือ
หน่วยตาม 1. ของส่วนที 1 แล้วแต่กรณี
ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ย
เงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับ
ชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการ
เฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย บลจ. อาจนํา
เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรก
ที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้ม
กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจนครบ
ถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี นั นไม่
คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที 
ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวม
คํานวณเป็นNAVของกองทุนก็ไดทั้ งนี 
บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้
ระบุรายละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0
หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี 
ตามตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าว
เป็นเงิน 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) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว 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 โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน 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) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด
(2) 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 (2) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสม
เหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคง
เหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

(3) กรณีที ปรากฏข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตาม (2) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ความในวรรคหนึ ง (2) และ (3) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมตลาดเงิน
(2) กองทุนรวมดัชนี
(3) กองทุนรวมอีทีเอฟ
(4) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(5) กองทุนรวมฟีดเดอร์

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้แล้วทั งหมดของกองทุน

22.1.4 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัด
หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

22.1.5 เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

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 ทั งนี เมื อได้ดําเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิก
กองทุน

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

2.แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญ
อย่างน้อย ดังนี 

(ก) บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการ
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวม
เพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทที มีความเสี ยงตํ่าสุด โดยไม่เก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
จากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอน
ย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยง
ชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
แจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุน
ไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดย
ครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
(2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด

2.2แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1)แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที มีหลักฐานว่า
สามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2)แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3)แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์
ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลือ
อยู่ของกองทุนดังกล่าว

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

4. รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

5. ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังRMFอื น
ตามแนวทางที กําหนดในข้อผูกพัน

โดยไม่ชักช้า

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า
ให้บริษัทจัดการดําเนินการ ดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บน
เว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วย
ของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วย
และผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าว

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุน
เพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแส
รายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั ว
สัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืน
เมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวัน
เลิก

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการ
อย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าว
ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3)
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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 นใดแทนกองทุน กับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์
ดังกล่าว

(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6. "การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูล
โครงการ ข้อ 11. "การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" 

(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในข้อ ข้อ 10. "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19. "การ
ขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ"  

(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อ
การเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดส่วนข้อผูกพัน 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 และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ
นั 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 งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนจัดส่งหนังสือชี ชวน
ส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ใน
การแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุน

(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผ
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ 2 “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนภายใต้หลักเกณฑ์ 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 งในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในโครงการ

(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกอง
ทุน เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกอง
ทุนและนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของ กองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับชําระ
หรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบ หลักฐานถูกต้องและครบถ้วน
แล้ว

(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(5) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที วิธีการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(6) จ่ายเงินเฉลี ยคืนค่าหน่วยลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนเท่าที คงเหลืออยู่เมื อเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าตามสมควร

(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
(ค) จ่ายเงินส่วนที เหลือจากการกันเงินเพื อชําระหนี ทั งหมดของกองทุนแล้วคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามส่วนของหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่
ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้วผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายใด ๆ ที เกิดขึ นจากความผิดพลาดในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้และผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับรองความถูกต้องแล้ว

(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ย การ
เปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษร

(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดย
ทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดัง
กล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์
ดังกล่าว

(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด

(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่าง
ทําการปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ

(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน

(15) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนที ได้
รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(16) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบริษัท จัดการ

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

(18) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน

(19) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(20) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการแก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ และ/หรือ ชําระผล
ประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(21) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน

(22) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการ ประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นผู้สนับสนุนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

(23) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ 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 โดย
บอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 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 งแต่วันถัดจากวัน
ที 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

6 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทาง
ที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถ
บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อย
กว่า 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 ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 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 : ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ฝ่ายสนับสนุนงานสาขา ชั น 7 อาคารสาขาถนนศรีอยุธยา
เลขที  513 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท ์: 022455200 ต่อ 272730 โทรสาร : 02640085859  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น ผู ้
สนับสนุนมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนจากบริษัทจัดการหรือกองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่ง
ตั งผู้สนับสนุนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนสนับสนุนการขายและ
รับซื 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 หรือชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน

(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/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 : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ให้เป็นไปตามหัวข้อ “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ทั งนี ในการขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องศึกษาคู่มือภาษีและกฎหมายที เกี ยวข้องให้เข้าใจอย่างละเอียด เพื อปฏิบัติตาม
เงื อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือดําเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนถูกต้องตามที กฎหมายที 
เกี ยวข้องกําหนด

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของ”กองทุนเปิดกรุงไทยวางแผนภาษีเพื อการเลี ยงชีพ3” ไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไข วิธีจัดการ ได ้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ประกาศกําหนด

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพียงรายเดียว 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 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับประโยชน์นี อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั งนี บริษัท
จัดการถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี มิได้ช่วยให้ระดับความเสี ยงและผล
ตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเปลี ยนแปลงเพิ มขึ นหรือลดลง

อนึ ง เนื องจากบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เอง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิใน
การแก้ไข เปลี ยนแปลงหรือยกเลิกเงื อนไขเกี ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในอนาคตได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบก่อน

13.7.2. สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย จ่ายโอน
หรือนําไปเป็นประกัน

13.7.3. สิทธิในการได้รับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่
สามารถชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยน
หน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื 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

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

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 อบริษัทจัดการได้รับใบคําขอเปิดบัญชี และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที 
กําหนดแล้ว บริษัทจัดการจะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชี และ/หรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
รายละเอียดในคําขอเปิดบัญชี

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่า
ซื อหน่วยลงทุนแล้ว และผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และ
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนจะบันทึกการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ต่อเมื อนายทะเบียนได้
ทําการจัดสรรเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที มีผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลชื อแรกในคําขอเปิดบัญชีกองทุน
และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดีหากผู้สั งซื อประสงค์
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือ
ภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่นําสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็น
รายการที 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
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรก บริษัท
จัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่
วันทําการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5.  บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือเพื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที 1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนิน
การ

ของ บลจ.

กรณีกองทุนที บลจ.
ได้บันทึกมูลค่าตราสาร
หนี หรือสิทธิเรียกร้อง

เป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถ

ชําระหนี ได1้ หรือเมื อปรากฏ
ข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณา
แล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุน
โดยมีนัยสําคัญต่อNAV
ของกองทุนนั นประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา

ที สมเหตุสมผล2

1. การ
กําหนดให้
เป็น
ผู้มีสิทธิได้
รับเงินได้
สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื น
ที ได้จาก
การรับชําระ
หนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือ
หน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที 
บลจ. บันทึกมูลค่า
ตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น0เว้นแต่
บลจ. ดําเนินการตาม
1.2 ก่อนแล้ว

1.2อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วย
ทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียน
ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถ
ชําระหนี ไดก้็ได้ หรือเมื อ
ปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ.
พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาด
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถ
จําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุ
สมผล

2.การแจ้ง
ต่อ
สํานักงาน

ข้อมูล:ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี 
ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสํารอง (ถ้ามี) และวันที บลจ.
บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวัน
ที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูก
หนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่
กรณี

ระยะเวลา:ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

3.การจัดให้
มีข้อมูล

จัดให้มีข้อมูลตาม 2.
ไว้ที สํานักงานใหญ่
สํานักงานสาขาของ
บลจ. และสถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้
สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยของกอง
ทุน ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที บลจ.แจ้ง
สํานักงานเป็นระยะ
เวลาอย่างน้อย 30 วัน
ด้วย



1 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
2 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย
ราคาที สมเหตุสมผล และการจําหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้
ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1.  บลจ.จะรับ
ชําระหนี 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. แจ้งข้อมูลต่อ
สํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้รับ
ทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 
ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที บลจ.
ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น พร้อมทั งรายละเอียดเกี ยวกับ
ทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่าง
น้อยเกี ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่า
ทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายใน
วันทําการถัดจากวันที 
บลจ. ได้แจ้งสํานักงาน
ตาม 1. เป็นระยะ
เวลา≥30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที 
สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการ
ดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ. ระบุไว้
ในการประกาศNAVและมูลค่าหน่วยในครั ง
ถัดจากวันที ได้รับทรัพย์สินนั นมาว่ากองทุน
ได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุน
สามารถขอดูรายละเอียดได้ที สํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้
ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า
3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สิน
ที กองทุนได้รับมาจาก
การรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

เพื อใช้ในการคํานวณNAVของกองทุนตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณNAVของกอง
ทุนที มีการรับชําระหนี 
ด้วยทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1.
ของส่วนที 1 บลจ. ต้องไม่นําทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี มารวม
คํานวณNAVของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้อง
นําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณNAVของกอง
ทุน

5. ดําเนินการกับ
ทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1.
ของส่วนที 1 ให ้บลจ. จําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึง
ถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ
(เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิในเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับ
ชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดัง
กล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อ
ผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที 
สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ.
ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลัก
เกณฑ์ดังนี 

5.2.1กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุน
นั นสามารถลงทุนไดบ้ลจ.อาจมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนก็ได้

5.2.2กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุน
นั นไม่สามารถลงทุนไดบ้ลจ. ต้องจําหน่าย
ทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถ
กระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถ
จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที 
บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงิน
สํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที ได้จาก
การบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วย
ภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือ
หน่วยตาม 1. ของส่วนที 1 แล้วแต่กรณี
ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ย
เงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับ
ชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการ
เฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย บลจ. อาจนํา
เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรก
ที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้ม
กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจนครบ
ถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี นั นไม่
คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที 
ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวม
คํานวณเป็นNAVของกองทุนก็ไดทั้ งนี 
บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้
ระบุรายละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0
หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี 
ตามตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าว
เป็นเงิน 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) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว 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 โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน 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) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด
(2) 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 (2) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสม
เหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคง
เหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

(3) กรณีที ปรากฏข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตาม (2) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ความในวรรคหนึ ง (2) และ (3) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมตลาดเงิน
(2) กองทุนรวมดัชนี
(3) กองทุนรวมอีทีเอฟ
(4) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(5) กองทุนรวมฟีดเดอร์

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้แล้วทั งหมดของกองทุน

22.1.4 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัด
หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

22.1.5 เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

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 ทั งนี เมื อได้ดําเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิก
กองทุน

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

2.แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญ
อย่างน้อย ดังนี 

(ก) บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการ
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวม
เพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทที มีความเสี ยงตํ่าสุด โดยไม่เก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
จากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอน
ย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยง
ชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
แจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุน
ไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดย
ครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
(2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด

2.2แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1)แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที มีหลักฐานว่า
สามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2)แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3)แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์
ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลือ
อยู่ของกองทุนดังกล่าว

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

4. รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

5. ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังRMFอื น
ตามแนวทางที กําหนดในข้อผูกพัน

โดยไม่ชักช้า

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า
ให้บริษัทจัดการดําเนินการ ดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บน
เว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วย
ของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วย
และผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าว

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุน
เพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแส
รายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั ว
สัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืน
เมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวัน
เลิก

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการ
อย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าว
ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3)

22/09/2565 ข้อผูกพัน  [0186/2548] หน้า 6 / 19



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 นใดแทนกองทุน กับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์
ดังกล่าว

(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6. "การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูล
โครงการ ข้อ 11. "การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" 

(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในข้อ ข้อ 10. "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19. "การ
ขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ"  

(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อ
การเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดส่วนข้อผูกพัน 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 และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ
นั 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 งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนจัดส่งหนังสือชี ชวน
ส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ใน
การแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุน

(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผ
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ 2 “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนภายใต้หลักเกณฑ์ 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 งในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในโครงการ

(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกอง
ทุน เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกอง
ทุนและนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของ กองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับชําระ
หรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบ หลักฐานถูกต้องและครบถ้วน
แล้ว

(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(5) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที วิธีการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(6) จ่ายเงินเฉลี ยคืนค่าหน่วยลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนเท่าที คงเหลืออยู่เมื อเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าตามสมควร

(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
(ค) จ่ายเงินส่วนที เหลือจากการกันเงินเพื อชําระหนี ทั งหมดของกองทุนแล้วคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามส่วนของหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่
ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้วผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายใด ๆ ที เกิดขึ นจากความผิดพลาดในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้และผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับรองความถูกต้องแล้ว

(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ย การ
เปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษร

(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดย
ทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดัง
กล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์
ดังกล่าว

(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด

(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่าง
ทําการปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ

(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน

(15) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนที ได้
รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(16) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบริษัท จัดการ

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

(18) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน

(19) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(20) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการแก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ และ/หรือ ชําระผล
ประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(21) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน

(22) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการ ประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นผู้สนับสนุนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

(23) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ 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 โดย
บอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 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 งแต่วันถัดจากวัน
ที 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

6 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทาง
ที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถ
บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อย
กว่า 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 ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 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 : ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ฝ่ายสนับสนุนงานสาขา ชั น 7 อาคารสาขาถนนศรีอยุธยา
เลขที  513 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท ์: 022455200 ต่อ 272730 โทรสาร : 02640085859  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น ผู ้
สนับสนุนมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนจากบริษัทจัดการหรือกองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่ง
ตั งผู้สนับสนุนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนสนับสนุนการขายและ
รับซื 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 หรือชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน

(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/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 : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ให้เป็นไปตามหัวข้อ “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ทั งนี ในการขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องศึกษาคู่มือภาษีและกฎหมายที เกี ยวข้องให้เข้าใจอย่างละเอียด เพื อปฏิบัติตาม
เงื อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือดําเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนถูกต้องตามที กฎหมายที 
เกี ยวข้องกําหนด

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของ”กองทุนเปิดกรุงไทยวางแผนภาษีเพื อการเลี ยงชีพ3” ไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไข วิธีจัดการ ได ้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ประกาศกําหนด

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพียงรายเดียว 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 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับประโยชน์นี อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั งนี บริษัท
จัดการถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี มิได้ช่วยให้ระดับความเสี ยงและผล
ตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเปลี ยนแปลงเพิ มขึ นหรือลดลง

อนึ ง เนื องจากบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เอง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิใน
การแก้ไข เปลี ยนแปลงหรือยกเลิกเงื อนไขเกี ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในอนาคตได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบก่อน

13.7.2. สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย จ่ายโอน
หรือนําไปเป็นประกัน

13.7.3. สิทธิในการได้รับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่
สามารถชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยน
หน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื 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

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

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 อบริษัทจัดการได้รับใบคําขอเปิดบัญชี และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที 
กําหนดแล้ว บริษัทจัดการจะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชี และ/หรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
รายละเอียดในคําขอเปิดบัญชี

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่า
ซื อหน่วยลงทุนแล้ว และผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และ
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนจะบันทึกการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ต่อเมื อนายทะเบียนได้
ทําการจัดสรรเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที มีผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลชื อแรกในคําขอเปิดบัญชีกองทุน
และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดีหากผู้สั งซื อประสงค์
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือ
ภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่นําสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็น
รายการที 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
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรก บริษัท
จัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่
วันทําการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5.  บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือเพื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที 1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนิน
การ

ของ บลจ.

กรณีกองทุนที บลจ.
ได้บันทึกมูลค่าตราสาร
หนี หรือสิทธิเรียกร้อง

เป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถ

ชําระหนี ได1้ หรือเมื อปรากฏ
ข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณา
แล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุน
โดยมีนัยสําคัญต่อNAV
ของกองทุนนั นประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา

ที สมเหตุสมผล2

1. การ
กําหนดให้
เป็น
ผู้มีสิทธิได้
รับเงินได้
สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื น
ที ได้จาก
การรับชําระ
หนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือ
หน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที 
บลจ. บันทึกมูลค่า
ตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น0เว้นแต่
บลจ. ดําเนินการตาม
1.2 ก่อนแล้ว

1.2อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วย
ทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียน
ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถ
ชําระหนี ไดก้็ได้ หรือเมื อ
ปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ.
พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาด
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถ
จําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุ
สมผล

2.การแจ้ง
ต่อ
สํานักงาน

ข้อมูล:ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี 
ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสํารอง (ถ้ามี) และวันที บลจ.
บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวัน
ที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูก
หนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่
กรณี

ระยะเวลา:ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

3.การจัดให้
มีข้อมูล

จัดให้มีข้อมูลตาม 2.
ไว้ที สํานักงานใหญ่
สํานักงานสาขาของ
บลจ. และสถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้
สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยของกอง
ทุน ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที บลจ.แจ้ง
สํานักงานเป็นระยะ
เวลาอย่างน้อย 30 วัน
ด้วย



1 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
2 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย
ราคาที สมเหตุสมผล และการจําหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้
ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1.  บลจ.จะรับ
ชําระหนี 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. แจ้งข้อมูลต่อ
สํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้รับ
ทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 
ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที บลจ.
ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น พร้อมทั งรายละเอียดเกี ยวกับ
ทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่าง
น้อยเกี ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่า
ทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายใน
วันทําการถัดจากวันที 
บลจ. ได้แจ้งสํานักงาน
ตาม 1. เป็นระยะ
เวลา≥30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที 
สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการ
ดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ. ระบุไว้
ในการประกาศNAVและมูลค่าหน่วยในครั ง
ถัดจากวันที ได้รับทรัพย์สินนั นมาว่ากองทุน
ได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุน
สามารถขอดูรายละเอียดได้ที สํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้
ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า
3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สิน
ที กองทุนได้รับมาจาก
การรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

เพื อใช้ในการคํานวณNAVของกองทุนตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณNAVของกอง
ทุนที มีการรับชําระหนี 
ด้วยทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1.
ของส่วนที 1 บลจ. ต้องไม่นําทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี มารวม
คํานวณNAVของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้อง
นําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณNAVของกอง
ทุน

5. ดําเนินการกับ
ทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1.
ของส่วนที 1 ให ้บลจ. จําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึง
ถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ
(เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิในเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับ
ชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดัง
กล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อ
ผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที 
สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ.
ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลัก
เกณฑ์ดังนี 

5.2.1กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุน
นั นสามารถลงทุนไดบ้ลจ.อาจมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนก็ได้

5.2.2กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุน
นั นไม่สามารถลงทุนไดบ้ลจ. ต้องจําหน่าย
ทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถ
กระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถ
จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที 
บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงิน
สํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที ได้จาก
การบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วย
ภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือ
หน่วยตาม 1. ของส่วนที 1 แล้วแต่กรณี
ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ย
เงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับ
ชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการ
เฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย บลจ. อาจนํา
เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรก
ที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้ม
กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจนครบ
ถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี นั นไม่
คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที 
ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวม
คํานวณเป็นNAVของกองทุนก็ไดทั้ งนี 
บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้
ระบุรายละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0
หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี 
ตามตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าว
เป็นเงิน 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) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว 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 โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน 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) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด
(2) 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 (2) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสม
เหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคง
เหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

(3) กรณีที ปรากฏข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตาม (2) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ความในวรรคหนึ ง (2) และ (3) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมตลาดเงิน
(2) กองทุนรวมดัชนี
(3) กองทุนรวมอีทีเอฟ
(4) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(5) กองทุนรวมฟีดเดอร์

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้แล้วทั งหมดของกองทุน

22.1.4 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัด
หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

22.1.5 เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

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 ทั งนี เมื อได้ดําเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิก
กองทุน

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

2.แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญ
อย่างน้อย ดังนี 

(ก) บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการ
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวม
เพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทที มีความเสี ยงตํ่าสุด โดยไม่เก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
จากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอน
ย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยง
ชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
แจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุน
ไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดย
ครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
(2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด

2.2แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1)แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที มีหลักฐานว่า
สามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2)แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3)แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์
ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลือ
อยู่ของกองทุนดังกล่าว

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

4. รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

5. ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังRMFอื น
ตามแนวทางที กําหนดในข้อผูกพัน

โดยไม่ชักช้า

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า
ให้บริษัทจัดการดําเนินการ ดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บน
เว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วย
ของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วย
และผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าว

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุน
เพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแส
รายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั ว
สัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืน
เมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวัน
เลิก

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการ
อย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าว
ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3)
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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 นใดแทนกองทุน กับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์
ดังกล่าว

(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6. "การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูล
โครงการ ข้อ 11. "การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" 

(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในข้อ ข้อ 10. "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19. "การ
ขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ"  

(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อ
การเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดส่วนข้อผูกพัน 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 และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ
นั 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 งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนจัดส่งหนังสือชี ชวน
ส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ใน
การแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุน

(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผ
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ 2 “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนภายใต้หลักเกณฑ์ 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 งในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในโครงการ

(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกอง
ทุน เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกอง
ทุนและนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของ กองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับชําระ
หรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบ หลักฐานถูกต้องและครบถ้วน
แล้ว

(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(5) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที วิธีการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(6) จ่ายเงินเฉลี ยคืนค่าหน่วยลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนเท่าที คงเหลืออยู่เมื อเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าตามสมควร

(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
(ค) จ่ายเงินส่วนที เหลือจากการกันเงินเพื อชําระหนี ทั งหมดของกองทุนแล้วคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามส่วนของหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่
ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้วผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายใด ๆ ที เกิดขึ นจากความผิดพลาดในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้และผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับรองความถูกต้องแล้ว

(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ย การ
เปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษร

(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดย
ทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดัง
กล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์
ดังกล่าว

(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด

(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่าง
ทําการปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ

(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน

(15) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนที ได้
รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(16) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบริษัท จัดการ

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

(18) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน

(19) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(20) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการแก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ และ/หรือ ชําระผล
ประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(21) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน

(22) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการ ประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นผู้สนับสนุนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

(23) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ 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 โดย
บอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 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 งแต่วันถัดจากวัน
ที 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

6 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทาง
ที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถ
บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อย
กว่า 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 ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 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 : ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ฝ่ายสนับสนุนงานสาขา ชั น 7 อาคารสาขาถนนศรีอยุธยา
เลขที  513 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท ์: 022455200 ต่อ 272730 โทรสาร : 02640085859  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น ผู ้
สนับสนุนมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนจากบริษัทจัดการหรือกองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่ง
ตั งผู้สนับสนุนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนสนับสนุนการขายและ
รับซื 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 หรือชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน

(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/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 : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ให้เป็นไปตามหัวข้อ “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ทั งนี ในการขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องศึกษาคู่มือภาษีและกฎหมายที เกี ยวข้องให้เข้าใจอย่างละเอียด เพื อปฏิบัติตาม
เงื อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือดําเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนถูกต้องตามที กฎหมายที 
เกี ยวข้องกําหนด

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของ”กองทุนเปิดกรุงไทยวางแผนภาษีเพื อการเลี ยงชีพ3” ไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไข วิธีจัดการ ได ้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ประกาศกําหนด

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพียงรายเดียว 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 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับประโยชน์นี อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั งนี บริษัท
จัดการถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี มิได้ช่วยให้ระดับความเสี ยงและผล
ตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเปลี ยนแปลงเพิ มขึ นหรือลดลง

อนึ ง เนื องจากบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เอง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิใน
การแก้ไข เปลี ยนแปลงหรือยกเลิกเงื อนไขเกี ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในอนาคตได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบก่อน

13.7.2. สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย จ่ายโอน
หรือนําไปเป็นประกัน

13.7.3. สิทธิในการได้รับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่
สามารถชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยน
หน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื 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

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

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 อบริษัทจัดการได้รับใบคําขอเปิดบัญชี และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที 
กําหนดแล้ว บริษัทจัดการจะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชี และ/หรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
รายละเอียดในคําขอเปิดบัญชี

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่า
ซื อหน่วยลงทุนแล้ว และผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และ
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนจะบันทึกการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ต่อเมื อนายทะเบียนได้
ทําการจัดสรรเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที มีผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลชื อแรกในคําขอเปิดบัญชีกองทุน
และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดีหากผู้สั งซื อประสงค์
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือ
ภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่นําสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็น
รายการที 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
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรก บริษัท
จัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่
วันทําการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5.  บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือเพื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที 1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนิน
การ

ของ บลจ.

กรณีกองทุนที บลจ.
ได้บันทึกมูลค่าตราสาร
หนี หรือสิทธิเรียกร้อง

เป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถ

ชําระหนี ได1้ หรือเมื อปรากฏ
ข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณา
แล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุน
โดยมีนัยสําคัญต่อNAV
ของกองทุนนั นประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา

ที สมเหตุสมผล2

1. การ
กําหนดให้
เป็น
ผู้มีสิทธิได้
รับเงินได้
สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื น
ที ได้จาก
การรับชําระ
หนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือ
หน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที 
บลจ. บันทึกมูลค่า
ตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น0เว้นแต่
บลจ. ดําเนินการตาม
1.2 ก่อนแล้ว

1.2อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วย
ทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียน
ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถ
ชําระหนี ไดก้็ได้ หรือเมื อ
ปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ.
พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาด
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถ
จําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุ
สมผล

2.การแจ้ง
ต่อ
สํานักงาน

ข้อมูล:ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี 
ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสํารอง (ถ้ามี) และวันที บลจ.
บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวัน
ที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูก
หนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่
กรณี

ระยะเวลา:ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

3.การจัดให้
มีข้อมูล

จัดให้มีข้อมูลตาม 2.
ไว้ที สํานักงานใหญ่
สํานักงานสาขาของ
บลจ. และสถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้
สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยของกอง
ทุน ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที บลจ.แจ้ง
สํานักงานเป็นระยะ
เวลาอย่างน้อย 30 วัน
ด้วย



1 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
2 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย
ราคาที สมเหตุสมผล และการจําหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้
ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1.  บลจ.จะรับ
ชําระหนี 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. แจ้งข้อมูลต่อ
สํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้รับ
ทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 
ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที บลจ.
ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น พร้อมทั งรายละเอียดเกี ยวกับ
ทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่าง
น้อยเกี ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่า
ทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายใน
วันทําการถัดจากวันที 
บลจ. ได้แจ้งสํานักงาน
ตาม 1. เป็นระยะ
เวลา≥30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที 
สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการ
ดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ. ระบุไว้
ในการประกาศNAVและมูลค่าหน่วยในครั ง
ถัดจากวันที ได้รับทรัพย์สินนั นมาว่ากองทุน
ได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุน
สามารถขอดูรายละเอียดได้ที สํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้
ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า
3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สิน
ที กองทุนได้รับมาจาก
การรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

เพื อใช้ในการคํานวณNAVของกองทุนตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณNAVของกอง
ทุนที มีการรับชําระหนี 
ด้วยทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1.
ของส่วนที 1 บลจ. ต้องไม่นําทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี มารวม
คํานวณNAVของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้อง
นําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณNAVของกอง
ทุน

5. ดําเนินการกับ
ทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1.
ของส่วนที 1 ให ้บลจ. จําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึง
ถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ
(เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิในเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับ
ชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดัง
กล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อ
ผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที 
สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ.
ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลัก
เกณฑ์ดังนี 

5.2.1กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุน
นั นสามารถลงทุนไดบ้ลจ.อาจมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนก็ได้

5.2.2กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุน
นั นไม่สามารถลงทุนไดบ้ลจ. ต้องจําหน่าย
ทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถ
กระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถ
จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที 
บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงิน
สํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที ได้จาก
การบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วย
ภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือ
หน่วยตาม 1. ของส่วนที 1 แล้วแต่กรณี
ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ย
เงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับ
ชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการ
เฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย บลจ. อาจนํา
เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรก
ที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้ม
กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจนครบ
ถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี นั นไม่
คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที 
ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวม
คํานวณเป็นNAVของกองทุนก็ไดทั้ งนี 
บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้
ระบุรายละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0
หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี 
ตามตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าว
เป็นเงิน 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) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว 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 โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน 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) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด
(2) 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 (2) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสม
เหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคง
เหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

(3) กรณีที ปรากฏข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตาม (2) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ความในวรรคหนึ ง (2) และ (3) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมตลาดเงิน
(2) กองทุนรวมดัชนี
(3) กองทุนรวมอีทีเอฟ
(4) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(5) กองทุนรวมฟีดเดอร์

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้แล้วทั งหมดของกองทุน

22.1.4 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัด
หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

22.1.5 เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

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 ทั งนี เมื อได้ดําเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิก
กองทุน

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

2.แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญ
อย่างน้อย ดังนี 

(ก) บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการ
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวม
เพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทที มีความเสี ยงตํ่าสุด โดยไม่เก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
จากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอน
ย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยง
ชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
แจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุน
ไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดย
ครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
(2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด

2.2แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1)แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที มีหลักฐานว่า
สามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2)แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3)แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์
ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลือ
อยู่ของกองทุนดังกล่าว

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

4. รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

5. ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังRMFอื น
ตามแนวทางที กําหนดในข้อผูกพัน

โดยไม่ชักช้า

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า
ให้บริษัทจัดการดําเนินการ ดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บน
เว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วย
ของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วย
และผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าว

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุน
เพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแส
รายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั ว
สัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืน
เมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวัน
เลิก

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการ
อย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าว
ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3)

22/09/2565 ข้อผูกพัน  [0186/2548] หน้า 8 / 19



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 นใดแทนกองทุน กับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์
ดังกล่าว

(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6. "การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูล
โครงการ ข้อ 11. "การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" 

(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในข้อ ข้อ 10. "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19. "การ
ขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ"  

(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อ
การเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดส่วนข้อผูกพัน 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 และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ
นั 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 งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนจัดส่งหนังสือชี ชวน
ส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ใน
การแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุน

(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผ
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ 2 “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนภายใต้หลักเกณฑ์ 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 งในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในโครงการ

(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกอง
ทุน เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกอง
ทุนและนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของ กองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับชําระ
หรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบ หลักฐานถูกต้องและครบถ้วน
แล้ว

(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(5) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที วิธีการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(6) จ่ายเงินเฉลี ยคืนค่าหน่วยลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนเท่าที คงเหลืออยู่เมื อเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าตามสมควร

(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
(ค) จ่ายเงินส่วนที เหลือจากการกันเงินเพื อชําระหนี ทั งหมดของกองทุนแล้วคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามส่วนของหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่
ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้วผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายใด ๆ ที เกิดขึ นจากความผิดพลาดในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้และผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับรองความถูกต้องแล้ว

(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ย การ
เปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษร

(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดย
ทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดัง
กล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์
ดังกล่าว

(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด

(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่าง
ทําการปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ

(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน

(15) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนที ได้
รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(16) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบริษัท จัดการ

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

(18) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน

(19) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(20) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการแก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ และ/หรือ ชําระผล
ประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(21) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน

(22) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการ ประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นผู้สนับสนุนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

(23) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ 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 โดย
บอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 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 งแต่วันถัดจากวัน
ที 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

6 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทาง
ที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถ
บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อย
กว่า 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 ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 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 : ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ฝ่ายสนับสนุนงานสาขา ชั น 7 อาคารสาขาถนนศรีอยุธยา
เลขที  513 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท ์: 022455200 ต่อ 272730 โทรสาร : 02640085859  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น ผู ้
สนับสนุนมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนจากบริษัทจัดการหรือกองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่ง
ตั งผู้สนับสนุนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนสนับสนุนการขายและ
รับซื 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 หรือชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน

(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/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 : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ให้เป็นไปตามหัวข้อ “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ทั งนี ในการขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องศึกษาคู่มือภาษีและกฎหมายที เกี ยวข้องให้เข้าใจอย่างละเอียด เพื อปฏิบัติตาม
เงื อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือดําเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนถูกต้องตามที กฎหมายที 
เกี ยวข้องกําหนด

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของ”กองทุนเปิดกรุงไทยวางแผนภาษีเพื อการเลี ยงชีพ3” ไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไข วิธีจัดการ ได ้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ประกาศกําหนด

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพียงรายเดียว 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 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับประโยชน์นี อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั งนี บริษัท
จัดการถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี มิได้ช่วยให้ระดับความเสี ยงและผล
ตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเปลี ยนแปลงเพิ มขึ นหรือลดลง

อนึ ง เนื องจากบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เอง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิใน
การแก้ไข เปลี ยนแปลงหรือยกเลิกเงื อนไขเกี ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในอนาคตได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบก่อน

13.7.2. สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย จ่ายโอน
หรือนําไปเป็นประกัน

13.7.3. สิทธิในการได้รับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่
สามารถชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยน
หน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื 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

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

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 อบริษัทจัดการได้รับใบคําขอเปิดบัญชี และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที 
กําหนดแล้ว บริษัทจัดการจะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชี และ/หรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
รายละเอียดในคําขอเปิดบัญชี

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่า
ซื อหน่วยลงทุนแล้ว และผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และ
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนจะบันทึกการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ต่อเมื อนายทะเบียนได้
ทําการจัดสรรเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที มีผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลชื อแรกในคําขอเปิดบัญชีกองทุน
และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดีหากผู้สั งซื อประสงค์
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือ
ภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่นําสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็น
รายการที 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
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรก บริษัท
จัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่
วันทําการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5.  บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือเพื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที 1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนิน
การ

ของ บลจ.

กรณีกองทุนที บลจ.
ได้บันทึกมูลค่าตราสาร
หนี หรือสิทธิเรียกร้อง

เป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถ

ชําระหนี ได1้ หรือเมื อปรากฏ
ข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณา
แล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุน
โดยมีนัยสําคัญต่อNAV
ของกองทุนนั นประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา

ที สมเหตุสมผล2

1. การ
กําหนดให้
เป็น
ผู้มีสิทธิได้
รับเงินได้
สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื น
ที ได้จาก
การรับชําระ
หนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือ
หน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที 
บลจ. บันทึกมูลค่า
ตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น0เว้นแต่
บลจ. ดําเนินการตาม
1.2 ก่อนแล้ว

1.2อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วย
ทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียน
ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถ
ชําระหนี ไดก้็ได้ หรือเมื อ
ปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ.
พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาด
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถ
จําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุ
สมผล

2.การแจ้ง
ต่อ
สํานักงาน

ข้อมูล:ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี 
ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสํารอง (ถ้ามี) และวันที บลจ.
บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวัน
ที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูก
หนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่
กรณี

ระยะเวลา:ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

3.การจัดให้
มีข้อมูล

จัดให้มีข้อมูลตาม 2.
ไว้ที สํานักงานใหญ่
สํานักงานสาขาของ
บลจ. และสถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้
สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยของกอง
ทุน ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที บลจ.แจ้ง
สํานักงานเป็นระยะ
เวลาอย่างน้อย 30 วัน
ด้วย



1 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
2 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย
ราคาที สมเหตุสมผล และการจําหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้
ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1.  บลจ.จะรับ
ชําระหนี 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. แจ้งข้อมูลต่อ
สํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้รับ
ทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 
ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที บลจ.
ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น พร้อมทั งรายละเอียดเกี ยวกับ
ทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่าง
น้อยเกี ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่า
ทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายใน
วันทําการถัดจากวันที 
บลจ. ได้แจ้งสํานักงาน
ตาม 1. เป็นระยะ
เวลา≥30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที 
สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการ
ดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ. ระบุไว้
ในการประกาศNAVและมูลค่าหน่วยในครั ง
ถัดจากวันที ได้รับทรัพย์สินนั นมาว่ากองทุน
ได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุน
สามารถขอดูรายละเอียดได้ที สํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้
ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า
3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สิน
ที กองทุนได้รับมาจาก
การรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

เพื อใช้ในการคํานวณNAVของกองทุนตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณNAVของกอง
ทุนที มีการรับชําระหนี 
ด้วยทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1.
ของส่วนที 1 บลจ. ต้องไม่นําทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี มารวม
คํานวณNAVของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้อง
นําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณNAVของกอง
ทุน

5. ดําเนินการกับ
ทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1.
ของส่วนที 1 ให ้บลจ. จําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึง
ถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ
(เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิในเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับ
ชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดัง
กล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อ
ผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที 
สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ.
ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลัก
เกณฑ์ดังนี 

5.2.1กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุน
นั นสามารถลงทุนไดบ้ลจ.อาจมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนก็ได้

5.2.2กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุน
นั นไม่สามารถลงทุนไดบ้ลจ. ต้องจําหน่าย
ทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถ
กระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถ
จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที 
บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงิน
สํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที ได้จาก
การบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วย
ภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือ
หน่วยตาม 1. ของส่วนที 1 แล้วแต่กรณี
ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ย
เงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับ
ชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการ
เฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย บลจ. อาจนํา
เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรก
ที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้ม
กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจนครบ
ถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี นั นไม่
คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที 
ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวม
คํานวณเป็นNAVของกองทุนก็ไดทั้ งนี 
บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้
ระบุรายละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0
หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี 
ตามตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าว
เป็นเงิน 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) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว 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 โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน 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) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด
(2) 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 (2) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสม
เหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคง
เหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

(3) กรณีที ปรากฏข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตาม (2) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ความในวรรคหนึ ง (2) และ (3) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมตลาดเงิน
(2) กองทุนรวมดัชนี
(3) กองทุนรวมอีทีเอฟ
(4) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(5) กองทุนรวมฟีดเดอร์

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้แล้วทั งหมดของกองทุน

22.1.4 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัด
หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

22.1.5 เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

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 ทั งนี เมื อได้ดําเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิก
กองทุน

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

2.แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญ
อย่างน้อย ดังนี 

(ก) บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการ
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวม
เพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทที มีความเสี ยงตํ่าสุด โดยไม่เก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
จากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอน
ย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยง
ชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
แจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุน
ไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดย
ครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
(2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด

2.2แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1)แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที มีหลักฐานว่า
สามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2)แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3)แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์
ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลือ
อยู่ของกองทุนดังกล่าว

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

4. รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

5. ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังRMFอื น
ตามแนวทางที กําหนดในข้อผูกพัน

โดยไม่ชักช้า

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า
ให้บริษัทจัดการดําเนินการ ดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บน
เว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วย
ของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วย
และผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าว

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุน
เพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแส
รายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั ว
สัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืน
เมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวัน
เลิก

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการ
อย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าว
ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3)

22/09/2565 ข้อผูกพัน  [0186/2548] หน้า 9 / 19



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 นใดแทนกองทุน กับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์
ดังกล่าว

(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6. "การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูล
โครงการ ข้อ 11. "การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" 

(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในข้อ ข้อ 10. "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19. "การ
ขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ"  

(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อ
การเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดส่วนข้อผูกพัน 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 และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ
นั 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 งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนจัดส่งหนังสือชี ชวน
ส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ใน
การแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุน

(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผ
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ 2 “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนภายใต้หลักเกณฑ์ 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 งในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในโครงการ

(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกอง
ทุน เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกอง
ทุนและนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของ กองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับชําระ
หรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบ หลักฐานถูกต้องและครบถ้วน
แล้ว

(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(5) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที วิธีการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(6) จ่ายเงินเฉลี ยคืนค่าหน่วยลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนเท่าที คงเหลืออยู่เมื อเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าตามสมควร

(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
(ค) จ่ายเงินส่วนที เหลือจากการกันเงินเพื อชําระหนี ทั งหมดของกองทุนแล้วคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามส่วนของหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่
ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้วผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายใด ๆ ที เกิดขึ นจากความผิดพลาดในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้และผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับรองความถูกต้องแล้ว

(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ย การ
เปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษร

(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดย
ทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดัง
กล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์
ดังกล่าว

(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด

(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่าง
ทําการปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ

(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน

(15) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนที ได้
รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(16) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบริษัท จัดการ

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

(18) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน

(19) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(20) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการแก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ และ/หรือ ชําระผล
ประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(21) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน

(22) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการ ประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นผู้สนับสนุนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

(23) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ 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 โดย
บอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 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 งแต่วันถัดจากวัน
ที 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

6 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทาง
ที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถ
บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อย
กว่า 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 ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 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 : ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ฝ่ายสนับสนุนงานสาขา ชั น 7 อาคารสาขาถนนศรีอยุธยา
เลขที  513 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท ์: 022455200 ต่อ 272730 โทรสาร : 02640085859  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น ผู ้
สนับสนุนมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนจากบริษัทจัดการหรือกองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่ง
ตั งผู้สนับสนุนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนสนับสนุนการขายและ
รับซื 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 หรือชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน

(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/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 : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ให้เป็นไปตามหัวข้อ “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ทั งนี ในการขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องศึกษาคู่มือภาษีและกฎหมายที เกี ยวข้องให้เข้าใจอย่างละเอียด เพื อปฏิบัติตาม
เงื อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือดําเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนถูกต้องตามที กฎหมายที 
เกี ยวข้องกําหนด

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของ”กองทุนเปิดกรุงไทยวางแผนภาษีเพื อการเลี ยงชีพ3” ไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไข วิธีจัดการ ได ้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ประกาศกําหนด

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพียงรายเดียว 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 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับประโยชน์นี อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั งนี บริษัท
จัดการถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี มิได้ช่วยให้ระดับความเสี ยงและผล
ตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเปลี ยนแปลงเพิ มขึ นหรือลดลง

อนึ ง เนื องจากบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เอง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิใน
การแก้ไข เปลี ยนแปลงหรือยกเลิกเงื อนไขเกี ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในอนาคตได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบก่อน

13.7.2. สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย จ่ายโอน
หรือนําไปเป็นประกัน

13.7.3. สิทธิในการได้รับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่
สามารถชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยน
หน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื 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

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

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 อบริษัทจัดการได้รับใบคําขอเปิดบัญชี และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที 
กําหนดแล้ว บริษัทจัดการจะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชี และ/หรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
รายละเอียดในคําขอเปิดบัญชี

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่า
ซื อหน่วยลงทุนแล้ว และผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และ
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนจะบันทึกการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ต่อเมื อนายทะเบียนได้
ทําการจัดสรรเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที มีผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลชื อแรกในคําขอเปิดบัญชีกองทุน
และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดีหากผู้สั งซื อประสงค์
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือ
ภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่นําสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็น
รายการที 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
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรก บริษัท
จัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่
วันทําการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5.  บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือเพื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที 1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนิน
การ

ของ บลจ.

กรณีกองทุนที บลจ.
ได้บันทึกมูลค่าตราสาร
หนี หรือสิทธิเรียกร้อง

เป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถ

ชําระหนี ได1้ หรือเมื อปรากฏ
ข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณา
แล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุน
โดยมีนัยสําคัญต่อNAV
ของกองทุนนั นประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา

ที สมเหตุสมผล2

1. การ
กําหนดให้
เป็น
ผู้มีสิทธิได้
รับเงินได้
สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื น
ที ได้จาก
การรับชําระ
หนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือ
หน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที 
บลจ. บันทึกมูลค่า
ตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น0เว้นแต่
บลจ. ดําเนินการตาม
1.2 ก่อนแล้ว

1.2อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วย
ทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียน
ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถ
ชําระหนี ไดก้็ได้ หรือเมื อ
ปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ.
พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาด
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถ
จําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุ
สมผล

2.การแจ้ง
ต่อ
สํานักงาน

ข้อมูล:ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี 
ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสํารอง (ถ้ามี) และวันที บลจ.
บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวัน
ที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูก
หนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่
กรณี

ระยะเวลา:ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

3.การจัดให้
มีข้อมูล

จัดให้มีข้อมูลตาม 2.
ไว้ที สํานักงานใหญ่
สํานักงานสาขาของ
บลจ. และสถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้
สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยของกอง
ทุน ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที บลจ.แจ้ง
สํานักงานเป็นระยะ
เวลาอย่างน้อย 30 วัน
ด้วย



1 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
2 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย
ราคาที สมเหตุสมผล และการจําหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้
ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1.  บลจ.จะรับ
ชําระหนี 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. แจ้งข้อมูลต่อ
สํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้รับ
ทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 
ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที บลจ.
ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น พร้อมทั งรายละเอียดเกี ยวกับ
ทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่าง
น้อยเกี ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่า
ทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายใน
วันทําการถัดจากวันที 
บลจ. ได้แจ้งสํานักงาน
ตาม 1. เป็นระยะ
เวลา≥30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที 
สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการ
ดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ. ระบุไว้
ในการประกาศNAVและมูลค่าหน่วยในครั ง
ถัดจากวันที ได้รับทรัพย์สินนั นมาว่ากองทุน
ได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุน
สามารถขอดูรายละเอียดได้ที สํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้
ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า
3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สิน
ที กองทุนได้รับมาจาก
การรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

เพื อใช้ในการคํานวณNAVของกองทุนตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณNAVของกอง
ทุนที มีการรับชําระหนี 
ด้วยทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1.
ของส่วนที 1 บลจ. ต้องไม่นําทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี มารวม
คํานวณNAVของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้อง
นําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณNAVของกอง
ทุน

5. ดําเนินการกับ
ทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1.
ของส่วนที 1 ให ้บลจ. จําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึง
ถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ
(เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิในเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับ
ชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดัง
กล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อ
ผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที 
สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ.
ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลัก
เกณฑ์ดังนี 

5.2.1กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุน
นั นสามารถลงทุนไดบ้ลจ.อาจมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนก็ได้

5.2.2กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุน
นั นไม่สามารถลงทุนไดบ้ลจ. ต้องจําหน่าย
ทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถ
กระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถ
จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที 
บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงิน
สํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที ได้จาก
การบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วย
ภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือ
หน่วยตาม 1. ของส่วนที 1 แล้วแต่กรณี
ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ย
เงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับ
ชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการ
เฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย บลจ. อาจนํา
เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรก
ที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้ม
กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจนครบ
ถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี นั นไม่
คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที 
ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวม
คํานวณเป็นNAVของกองทุนก็ไดทั้ งนี 
บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้
ระบุรายละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0
หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี 
ตามตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าว
เป็นเงิน 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) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว 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 โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน 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) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด
(2) 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 (2) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสม
เหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคง
เหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

(3) กรณีที ปรากฏข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตาม (2) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ความในวรรคหนึ ง (2) และ (3) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมตลาดเงิน
(2) กองทุนรวมดัชนี
(3) กองทุนรวมอีทีเอฟ
(4) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(5) กองทุนรวมฟีดเดอร์

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้แล้วทั งหมดของกองทุน

22.1.4 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัด
หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

22.1.5 เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

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 ทั งนี เมื อได้ดําเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิก
กองทุน

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

2.แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญ
อย่างน้อย ดังนี 

(ก) บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการ
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวม
เพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทที มีความเสี ยงตํ่าสุด โดยไม่เก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
จากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอน
ย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยง
ชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
แจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุน
ไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดย
ครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
(2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด

2.2แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1)แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที มีหลักฐานว่า
สามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2)แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3)แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์
ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลือ
อยู่ของกองทุนดังกล่าว

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

4. รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

5. ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังRMFอื น
ตามแนวทางที กําหนดในข้อผูกพัน

โดยไม่ชักช้า

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า
ให้บริษัทจัดการดําเนินการ ดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บน
เว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วย
ของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วย
และผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าว

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุน
เพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแส
รายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั ว
สัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืน
เมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวัน
เลิก

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการ
อย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าว
ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3)

22/09/2565 ข้อผูกพัน  [0186/2548] หน้า 10 / 19



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 นใดแทนกองทุน กับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์
ดังกล่าว

(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6. "การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูล
โครงการ ข้อ 11. "การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" 

(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในข้อ ข้อ 10. "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19. "การ
ขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ"  

(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อ
การเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดส่วนข้อผูกพัน 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 และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ
นั 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 งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนจัดส่งหนังสือชี ชวน
ส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ใน
การแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุน

(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผ
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ 2 “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนภายใต้หลักเกณฑ์ 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 งในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในโครงการ

(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกอง
ทุน เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกอง
ทุนและนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของ กองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับชําระ
หรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบ หลักฐานถูกต้องและครบถ้วน
แล้ว

(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(5) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที วิธีการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(6) จ่ายเงินเฉลี ยคืนค่าหน่วยลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนเท่าที คงเหลืออยู่เมื อเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าตามสมควร

(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
(ค) จ่ายเงินส่วนที เหลือจากการกันเงินเพื อชําระหนี ทั งหมดของกองทุนแล้วคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามส่วนของหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่
ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้วผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายใด ๆ ที เกิดขึ นจากความผิดพลาดในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้และผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับรองความถูกต้องแล้ว

(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ย การ
เปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษร

(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดย
ทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดัง
กล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์
ดังกล่าว

(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด

(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่าง
ทําการปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ

(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน

(15) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนที ได้
รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(16) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบริษัท จัดการ

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

(18) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน

(19) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(20) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการแก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ และ/หรือ ชําระผล
ประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(21) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน

(22) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการ ประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นผู้สนับสนุนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

(23) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ 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 โดย
บอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 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 งแต่วันถัดจากวัน
ที 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

6 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทาง
ที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถ
บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อย
กว่า 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 ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 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 : ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ฝ่ายสนับสนุนงานสาขา ชั น 7 อาคารสาขาถนนศรีอยุธยา
เลขที  513 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท ์: 022455200 ต่อ 272730 โทรสาร : 02640085859  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น ผู ้
สนับสนุนมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนจากบริษัทจัดการหรือกองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่ง
ตั งผู้สนับสนุนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนสนับสนุนการขายและ
รับซื 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 หรือชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน

(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/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 : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ให้เป็นไปตามหัวข้อ “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ทั งนี ในการขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องศึกษาคู่มือภาษีและกฎหมายที เกี ยวข้องให้เข้าใจอย่างละเอียด เพื อปฏิบัติตาม
เงื อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือดําเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนถูกต้องตามที กฎหมายที 
เกี ยวข้องกําหนด

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของ”กองทุนเปิดกรุงไทยวางแผนภาษีเพื อการเลี ยงชีพ3” ไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไข วิธีจัดการ ได ้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ประกาศกําหนด

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพียงรายเดียว 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 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับประโยชน์นี อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั งนี บริษัท
จัดการถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี มิได้ช่วยให้ระดับความเสี ยงและผล
ตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเปลี ยนแปลงเพิ มขึ นหรือลดลง

อนึ ง เนื องจากบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เอง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิใน
การแก้ไข เปลี ยนแปลงหรือยกเลิกเงื อนไขเกี ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในอนาคตได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบก่อน

13.7.2. สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย จ่ายโอน
หรือนําไปเป็นประกัน

13.7.3. สิทธิในการได้รับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่
สามารถชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยน
หน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื 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

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

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 อบริษัทจัดการได้รับใบคําขอเปิดบัญชี และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที 
กําหนดแล้ว บริษัทจัดการจะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชี และ/หรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
รายละเอียดในคําขอเปิดบัญชี

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่า
ซื อหน่วยลงทุนแล้ว และผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และ
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนจะบันทึกการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ต่อเมื อนายทะเบียนได้
ทําการจัดสรรเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที มีผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลชื อแรกในคําขอเปิดบัญชีกองทุน
และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดีหากผู้สั งซื อประสงค์
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือ
ภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่นําสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็น
รายการที 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
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรก บริษัท
จัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่
วันทําการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5.  บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือเพื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที 1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนิน
การ

ของ บลจ.

กรณีกองทุนที บลจ.
ได้บันทึกมูลค่าตราสาร
หนี หรือสิทธิเรียกร้อง

เป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถ

ชําระหนี ได1้ หรือเมื อปรากฏ
ข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณา
แล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุน
โดยมีนัยสําคัญต่อNAV
ของกองทุนนั นประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา

ที สมเหตุสมผล2

1. การ
กําหนดให้
เป็น
ผู้มีสิทธิได้
รับเงินได้
สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื น
ที ได้จาก
การรับชําระ
หนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือ
หน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที 
บลจ. บันทึกมูลค่า
ตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น0เว้นแต่
บลจ. ดําเนินการตาม
1.2 ก่อนแล้ว

1.2อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วย
ทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียน
ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถ
ชําระหนี ไดก้็ได้ หรือเมื อ
ปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ.
พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาด
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถ
จําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุ
สมผล

2.การแจ้ง
ต่อ
สํานักงาน

ข้อมูล:ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี 
ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสํารอง (ถ้ามี) และวันที บลจ.
บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวัน
ที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูก
หนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่
กรณี

ระยะเวลา:ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

3.การจัดให้
มีข้อมูล

จัดให้มีข้อมูลตาม 2.
ไว้ที สํานักงานใหญ่
สํานักงานสาขาของ
บลจ. และสถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้
สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยของกอง
ทุน ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที บลจ.แจ้ง
สํานักงานเป็นระยะ
เวลาอย่างน้อย 30 วัน
ด้วย



1 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
2 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย
ราคาที สมเหตุสมผล และการจําหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้
ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1.  บลจ.จะรับ
ชําระหนี 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. แจ้งข้อมูลต่อ
สํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้รับ
ทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 
ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที บลจ.
ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น พร้อมทั งรายละเอียดเกี ยวกับ
ทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่าง
น้อยเกี ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่า
ทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายใน
วันทําการถัดจากวันที 
บลจ. ได้แจ้งสํานักงาน
ตาม 1. เป็นระยะ
เวลา≥30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที 
สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการ
ดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ. ระบุไว้
ในการประกาศNAVและมูลค่าหน่วยในครั ง
ถัดจากวันที ได้รับทรัพย์สินนั นมาว่ากองทุน
ได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุน
สามารถขอดูรายละเอียดได้ที สํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้
ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า
3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สิน
ที กองทุนได้รับมาจาก
การรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

เพื อใช้ในการคํานวณNAVของกองทุนตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณNAVของกอง
ทุนที มีการรับชําระหนี 
ด้วยทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1.
ของส่วนที 1 บลจ. ต้องไม่นําทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี มารวม
คํานวณNAVของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้อง
นําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณNAVของกอง
ทุน

5. ดําเนินการกับ
ทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1.
ของส่วนที 1 ให ้บลจ. จําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึง
ถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ
(เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิในเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับ
ชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดัง
กล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อ
ผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที 
สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ.
ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลัก
เกณฑ์ดังนี 

5.2.1กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุน
นั นสามารถลงทุนไดบ้ลจ.อาจมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนก็ได้

5.2.2กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุน
นั นไม่สามารถลงทุนไดบ้ลจ. ต้องจําหน่าย
ทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถ
กระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถ
จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที 
บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงิน
สํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที ได้จาก
การบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วย
ภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือ
หน่วยตาม 1. ของส่วนที 1 แล้วแต่กรณี
ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ย
เงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับ
ชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการ
เฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย บลจ. อาจนํา
เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรก
ที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้ม
กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจนครบ
ถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี นั นไม่
คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที 
ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวม
คํานวณเป็นNAVของกองทุนก็ไดทั้ งนี 
บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้
ระบุรายละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0
หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี 
ตามตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าว
เป็นเงิน 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) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว 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 โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน 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) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด
(2) 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 (2) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสม
เหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคง
เหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

(3) กรณีที ปรากฏข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตาม (2) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ความในวรรคหนึ ง (2) และ (3) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมตลาดเงิน
(2) กองทุนรวมดัชนี
(3) กองทุนรวมอีทีเอฟ
(4) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(5) กองทุนรวมฟีดเดอร์

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้แล้วทั งหมดของกองทุน

22.1.4 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัด
หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

22.1.5 เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

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 ทั งนี เมื อได้ดําเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิก
กองทุน

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

2.แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญ
อย่างน้อย ดังนี 

(ก) บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการ
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวม
เพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทที มีความเสี ยงตํ่าสุด โดยไม่เก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
จากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอน
ย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยง
ชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
แจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุน
ไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดย
ครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
(2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด

2.2แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1)แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที มีหลักฐานว่า
สามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2)แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3)แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์
ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลือ
อยู่ของกองทุนดังกล่าว

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

4. รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

5. ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังRMFอื น
ตามแนวทางที กําหนดในข้อผูกพัน

โดยไม่ชักช้า

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า
ให้บริษัทจัดการดําเนินการ ดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บน
เว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วย
ของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วย
และผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าว

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุน
เพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแส
รายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั ว
สัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืน
เมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวัน
เลิก

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการ
อย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าว
ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3)
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การดําเนิน
การ

ของ บลจ.

กรณีกองทุนที บลจ.
ได้บันทึกมูลค่าตราสาร
หนี หรือสิทธิเรียกร้อง

เป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถ

ชําระหนี ได1้ หรือเมื อปรากฏ
ข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณา
แล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุน
โดยมีนัยสําคัญต่อNAV
ของกองทุนนั นประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา

ที สมเหตุสมผล2

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 นใดแทนกองทุน กับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์
ดังกล่าว

(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6. "การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูล
โครงการ ข้อ 11. "การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" 

(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในข้อ ข้อ 10. "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19. "การ
ขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ"  

(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อ
การเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดส่วนข้อผูกพัน 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 และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ
นั 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 งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนจัดส่งหนังสือชี ชวน
ส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ใน
การแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุน

(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผ
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ 2 “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนภายใต้หลักเกณฑ์ 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 งในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในโครงการ

(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกอง
ทุน เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกอง
ทุนและนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของ กองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับชําระ
หรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบ หลักฐานถูกต้องและครบถ้วน
แล้ว

(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(5) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที วิธีการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(6) จ่ายเงินเฉลี ยคืนค่าหน่วยลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนเท่าที คงเหลืออยู่เมื อเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าตามสมควร

(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
(ค) จ่ายเงินส่วนที เหลือจากการกันเงินเพื อชําระหนี ทั งหมดของกองทุนแล้วคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามส่วนของหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่
ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้วผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายใด ๆ ที เกิดขึ นจากความผิดพลาดในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้และผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับรองความถูกต้องแล้ว

(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ย การ
เปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษร

(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดย
ทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดัง
กล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์
ดังกล่าว

(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด

(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่าง
ทําการปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ

(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน

(15) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนที ได้
รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(16) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบริษัท จัดการ

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

(18) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน

(19) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(20) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการแก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ และ/หรือ ชําระผล
ประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(21) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน

(22) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการ ประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นผู้สนับสนุนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

(23) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ 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 โดย
บอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 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 งแต่วันถัดจากวัน
ที 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

6 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทาง
ที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถ
บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อย
กว่า 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 ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 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 : ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ฝ่ายสนับสนุนงานสาขา ชั น 7 อาคารสาขาถนนศรีอยุธยา
เลขที  513 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท ์: 022455200 ต่อ 272730 โทรสาร : 02640085859  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น ผู ้
สนับสนุนมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนจากบริษัทจัดการหรือกองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่ง
ตั งผู้สนับสนุนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนสนับสนุนการขายและ
รับซื 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 หรือชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน

(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/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 : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ให้เป็นไปตามหัวข้อ “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ทั งนี ในการขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องศึกษาคู่มือภาษีและกฎหมายที เกี ยวข้องให้เข้าใจอย่างละเอียด เพื อปฏิบัติตาม
เงื อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือดําเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนถูกต้องตามที กฎหมายที 
เกี ยวข้องกําหนด

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของ”กองทุนเปิดกรุงไทยวางแผนภาษีเพื อการเลี ยงชีพ3” ไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไข วิธีจัดการ ได ้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ประกาศกําหนด

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพียงรายเดียว 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 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับประโยชน์นี อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั งนี บริษัท
จัดการถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี มิได้ช่วยให้ระดับความเสี ยงและผล
ตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเปลี ยนแปลงเพิ มขึ นหรือลดลง

อนึ ง เนื องจากบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เอง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิใน
การแก้ไข เปลี ยนแปลงหรือยกเลิกเงื อนไขเกี ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในอนาคตได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบก่อน

13.7.2. สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย จ่ายโอน
หรือนําไปเป็นประกัน

13.7.3. สิทธิในการได้รับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่
สามารถชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยน
หน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื 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

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

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 อบริษัทจัดการได้รับใบคําขอเปิดบัญชี และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที 
กําหนดแล้ว บริษัทจัดการจะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชี และ/หรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
รายละเอียดในคําขอเปิดบัญชี

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่า
ซื อหน่วยลงทุนแล้ว และผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และ
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนจะบันทึกการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ต่อเมื อนายทะเบียนได้
ทําการจัดสรรเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที มีผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลชื อแรกในคําขอเปิดบัญชีกองทุน
และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดีหากผู้สั งซื อประสงค์
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือ
ภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่นําสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็น
รายการที 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
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรก บริษัท
จัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่
วันทําการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5.  บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือเพื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที 1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนิน
การ

ของ บลจ.

กรณีกองทุนที บลจ.
ได้บันทึกมูลค่าตราสาร
หนี หรือสิทธิเรียกร้อง

เป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถ

ชําระหนี ได1้ หรือเมื อปรากฏ
ข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณา
แล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุน
โดยมีนัยสําคัญต่อNAV
ของกองทุนนั นประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา

ที สมเหตุสมผล2

1. การ
กําหนดให้
เป็น
ผู้มีสิทธิได้
รับเงินได้
สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื น
ที ได้จาก
การรับชําระ
หนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือ
หน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที 
บลจ. บันทึกมูลค่า
ตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น0เว้นแต่
บลจ. ดําเนินการตาม
1.2 ก่อนแล้ว

1.2อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วย
ทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียน
ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถ
ชําระหนี ไดก้็ได้ หรือเมื อ
ปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ.
พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาด
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถ
จําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุ
สมผล

2.การแจ้ง
ต่อ
สํานักงาน

ข้อมูล:ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี 
ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสํารอง (ถ้ามี) และวันที บลจ.
บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวัน
ที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูก
หนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่
กรณี

ระยะเวลา:ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

3.การจัดให้
มีข้อมูล

จัดให้มีข้อมูลตาม 2.
ไว้ที สํานักงานใหญ่
สํานักงานสาขาของ
บลจ. และสถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้
สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยของกอง
ทุน ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที บลจ.แจ้ง
สํานักงานเป็นระยะ
เวลาอย่างน้อย 30 วัน
ด้วย



1 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
2 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย
ราคาที สมเหตุสมผล และการจําหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้
ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1.  บลจ.จะรับ
ชําระหนี 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. แจ้งข้อมูลต่อ
สํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้รับ
ทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 
ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที บลจ.
ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น พร้อมทั งรายละเอียดเกี ยวกับ
ทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่าง
น้อยเกี ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่า
ทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายใน
วันทําการถัดจากวันที 
บลจ. ได้แจ้งสํานักงาน
ตาม 1. เป็นระยะ
เวลา≥30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที 
สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการ
ดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ. ระบุไว้
ในการประกาศNAVและมูลค่าหน่วยในครั ง
ถัดจากวันที ได้รับทรัพย์สินนั นมาว่ากองทุน
ได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุน
สามารถขอดูรายละเอียดได้ที สํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้
ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า
3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สิน
ที กองทุนได้รับมาจาก
การรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

เพื อใช้ในการคํานวณNAVของกองทุนตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณNAVของกอง
ทุนที มีการรับชําระหนี 
ด้วยทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1.
ของส่วนที 1 บลจ. ต้องไม่นําทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี มารวม
คํานวณNAVของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้อง
นําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณNAVของกอง
ทุน

5. ดําเนินการกับ
ทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1.
ของส่วนที 1 ให ้บลจ. จําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึง
ถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ
(เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิในเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับ
ชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดัง
กล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อ
ผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที 
สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ.
ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลัก
เกณฑ์ดังนี 

5.2.1กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุน
นั นสามารถลงทุนไดบ้ลจ.อาจมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนก็ได้

5.2.2กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุน
นั นไม่สามารถลงทุนไดบ้ลจ. ต้องจําหน่าย
ทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถ
กระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถ
จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที 
บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงิน
สํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที ได้จาก
การบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วย
ภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือ
หน่วยตาม 1. ของส่วนที 1 แล้วแต่กรณี
ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ย
เงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับ
ชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการ
เฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย บลจ. อาจนํา
เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรก
ที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้ม
กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจนครบ
ถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี นั นไม่
คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที 
ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวม
คํานวณเป็นNAVของกองทุนก็ไดทั้ งนี 
บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้
ระบุรายละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0
หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี 
ตามตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าว
เป็นเงิน 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) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว 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 โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน 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) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด
(2) 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 (2) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสม
เหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคง
เหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

(3) กรณีที ปรากฏข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตาม (2) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ความในวรรคหนึ ง (2) และ (3) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมตลาดเงิน
(2) กองทุนรวมดัชนี
(3) กองทุนรวมอีทีเอฟ
(4) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(5) กองทุนรวมฟีดเดอร์

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้แล้วทั งหมดของกองทุน

22.1.4 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัด
หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

22.1.5 เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

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 ทั งนี เมื อได้ดําเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิก
กองทุน

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

2.แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญ
อย่างน้อย ดังนี 

(ก) บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการ
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวม
เพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทที มีความเสี ยงตํ่าสุด โดยไม่เก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
จากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอน
ย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยง
ชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
แจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุน
ไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดย
ครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
(2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด

2.2แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1)แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที มีหลักฐานว่า
สามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2)แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3)แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์
ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลือ
อยู่ของกองทุนดังกล่าว

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

4. รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

5. ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังRMFอื น
ตามแนวทางที กําหนดในข้อผูกพัน

โดยไม่ชักช้า

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า
ให้บริษัทจัดการดําเนินการ ดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บน
เว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วย
ของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วย
และผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าว

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุน
เพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแส
รายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั ว
สัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืน
เมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวัน
เลิก

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการ
อย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าว
ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3)

22/09/2565 ข้อผูกพัน  [0186/2548] หน้า 12 / 19



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 นใดแทนกองทุน กับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์
ดังกล่าว

(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6. "การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูล
โครงการ ข้อ 11. "การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" 

(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในข้อ ข้อ 10. "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19. "การ
ขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ"  

(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อ
การเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดส่วนข้อผูกพัน 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 และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ
นั 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 งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนจัดส่งหนังสือชี ชวน
ส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ใน
การแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุน

(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผ
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ 2 “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนภายใต้หลักเกณฑ์ 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 งในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในโครงการ

(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกอง
ทุน เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกอง
ทุนและนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของ กองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับชําระ
หรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบ หลักฐานถูกต้องและครบถ้วน
แล้ว

(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(5) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที วิธีการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(6) จ่ายเงินเฉลี ยคืนค่าหน่วยลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนเท่าที คงเหลืออยู่เมื อเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าตามสมควร

(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
(ค) จ่ายเงินส่วนที เหลือจากการกันเงินเพื อชําระหนี ทั งหมดของกองทุนแล้วคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามส่วนของหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่
ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้วผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายใด ๆ ที เกิดขึ นจากความผิดพลาดในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้และผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับรองความถูกต้องแล้ว

(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ย การ
เปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษร

(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดย
ทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดัง
กล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์
ดังกล่าว

(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด

(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่าง
ทําการปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ

(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน

(15) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนที ได้
รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(16) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบริษัท จัดการ

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

(18) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน

(19) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(20) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการแก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ และ/หรือ ชําระผล
ประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(21) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน

(22) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการ ประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นผู้สนับสนุนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

(23) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ 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 โดย
บอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 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 งแต่วันถัดจากวัน
ที 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

6 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทาง
ที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถ
บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อย
กว่า 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 ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 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 : ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ฝ่ายสนับสนุนงานสาขา ชั น 7 อาคารสาขาถนนศรีอยุธยา
เลขที  513 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท ์: 022455200 ต่อ 272730 โทรสาร : 02640085859  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น ผู ้
สนับสนุนมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนจากบริษัทจัดการหรือกองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่ง
ตั งผู้สนับสนุนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนสนับสนุนการขายและ
รับซื 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 หรือชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน

(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/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 : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ให้เป็นไปตามหัวข้อ “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ทั งนี ในการขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องศึกษาคู่มือภาษีและกฎหมายที เกี ยวข้องให้เข้าใจอย่างละเอียด เพื อปฏิบัติตาม
เงื อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือดําเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนถูกต้องตามที กฎหมายที 
เกี ยวข้องกําหนด

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของ”กองทุนเปิดกรุงไทยวางแผนภาษีเพื อการเลี ยงชีพ3” ไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไข วิธีจัดการ ได ้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ประกาศกําหนด

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพียงรายเดียว 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 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับประโยชน์นี อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั งนี บริษัท
จัดการถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี มิได้ช่วยให้ระดับความเสี ยงและผล
ตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเปลี ยนแปลงเพิ มขึ นหรือลดลง

อนึ ง เนื องจากบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เอง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิใน
การแก้ไข เปลี ยนแปลงหรือยกเลิกเงื อนไขเกี ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในอนาคตได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบก่อน

13.7.2. สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย จ่ายโอน
หรือนําไปเป็นประกัน

13.7.3. สิทธิในการได้รับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่
สามารถชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยน
หน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื 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

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

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 อบริษัทจัดการได้รับใบคําขอเปิดบัญชี และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที 
กําหนดแล้ว บริษัทจัดการจะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชี และ/หรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
รายละเอียดในคําขอเปิดบัญชี

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่า
ซื อหน่วยลงทุนแล้ว และผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และ
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนจะบันทึกการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ต่อเมื อนายทะเบียนได้
ทําการจัดสรรเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที มีผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลชื อแรกในคําขอเปิดบัญชีกองทุน
และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดีหากผู้สั งซื อประสงค์
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือ
ภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่นําสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็น
รายการที 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
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรก บริษัท
จัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่
วันทําการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5.  บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือเพื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที 1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนิน
การ

ของ บลจ.

กรณีกองทุนที บลจ.
ได้บันทึกมูลค่าตราสาร
หนี หรือสิทธิเรียกร้อง

เป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถ

ชําระหนี ได1้ หรือเมื อปรากฏ
ข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณา
แล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุน
โดยมีนัยสําคัญต่อNAV
ของกองทุนนั นประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา

ที สมเหตุสมผล2

1. การ
กําหนดให้
เป็น
ผู้มีสิทธิได้
รับเงินได้
สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื น
ที ได้จาก
การรับชําระ
หนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือ
หน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที 
บลจ. บันทึกมูลค่า
ตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น0เว้นแต่
บลจ. ดําเนินการตาม
1.2 ก่อนแล้ว

1.2อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วย
ทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียน
ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถ
ชําระหนี ไดก้็ได้ หรือเมื อ
ปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ.
พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาด
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถ
จําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุ
สมผล

2.การแจ้ง
ต่อ
สํานักงาน

ข้อมูล:ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี 
ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสํารอง (ถ้ามี) และวันที บลจ.
บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวัน
ที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูก
หนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่
กรณี

ระยะเวลา:ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

3.การจัดให้
มีข้อมูล

จัดให้มีข้อมูลตาม 2.
ไว้ที สํานักงานใหญ่
สํานักงานสาขาของ
บลจ. และสถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้
สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยของกอง
ทุน ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที บลจ.แจ้ง
สํานักงานเป็นระยะ
เวลาอย่างน้อย 30 วัน
ด้วย



1 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
2 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย
ราคาที สมเหตุสมผล และการจําหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้
ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1.  บลจ.จะรับ
ชําระหนี 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. แจ้งข้อมูลต่อ
สํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้รับ
ทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 
ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที บลจ.
ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น พร้อมทั งรายละเอียดเกี ยวกับ
ทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่าง
น้อยเกี ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่า
ทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายใน
วันทําการถัดจากวันที 
บลจ. ได้แจ้งสํานักงาน
ตาม 1. เป็นระยะ
เวลา≥30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที 
สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการ
ดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ. ระบุไว้
ในการประกาศNAVและมูลค่าหน่วยในครั ง
ถัดจากวันที ได้รับทรัพย์สินนั นมาว่ากองทุน
ได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุน
สามารถขอดูรายละเอียดได้ที สํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้
ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า
3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สิน
ที กองทุนได้รับมาจาก
การรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

เพื อใช้ในการคํานวณNAVของกองทุนตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณNAVของกอง
ทุนที มีการรับชําระหนี 
ด้วยทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1.
ของส่วนที 1 บลจ. ต้องไม่นําทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี มารวม
คํานวณNAVของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้อง
นําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณNAVของกอง
ทุน

5. ดําเนินการกับ
ทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1.
ของส่วนที 1 ให ้บลจ. จําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึง
ถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ
(เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิในเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับ
ชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดัง
กล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อ
ผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที 
สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ.
ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลัก
เกณฑ์ดังนี 

5.2.1กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุน
นั นสามารถลงทุนไดบ้ลจ.อาจมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนก็ได้

5.2.2กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุน
นั นไม่สามารถลงทุนไดบ้ลจ. ต้องจําหน่าย
ทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถ
กระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถ
จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที 
บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงิน
สํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที ได้จาก
การบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วย
ภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือ
หน่วยตาม 1. ของส่วนที 1 แล้วแต่กรณี
ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ย
เงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับ
ชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการ
เฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย บลจ. อาจนํา
เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรก
ที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้ม
กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจนครบ
ถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี นั นไม่
คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที 
ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวม
คํานวณเป็นNAVของกองทุนก็ไดทั้ งนี 
บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้
ระบุรายละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0
หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี 
ตามตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าว
เป็นเงิน 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) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว 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 โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน 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) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด
(2) 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 (2) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสม
เหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคง
เหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

(3) กรณีที ปรากฏข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตาม (2) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ความในวรรคหนึ ง (2) และ (3) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมตลาดเงิน
(2) กองทุนรวมดัชนี
(3) กองทุนรวมอีทีเอฟ
(4) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(5) กองทุนรวมฟีดเดอร์

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้แล้วทั งหมดของกองทุน

22.1.4 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัด
หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

22.1.5 เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

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 ทั งนี เมื อได้ดําเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิก
กองทุน

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

2.แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญ
อย่างน้อย ดังนี 

(ก) บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการ
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวม
เพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทที มีความเสี ยงตํ่าสุด โดยไม่เก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
จากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอน
ย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยง
ชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
แจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุน
ไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดย
ครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
(2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด

2.2แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1)แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที มีหลักฐานว่า
สามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2)แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3)แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์
ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลือ
อยู่ของกองทุนดังกล่าว

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

4. รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

5. ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังRMFอื น
ตามแนวทางที กําหนดในข้อผูกพัน

โดยไม่ชักช้า

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า
ให้บริษัทจัดการดําเนินการ ดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บน
เว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วย
ของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วย
และผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าว

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุน
เพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแส
รายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั ว
สัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืน
เมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวัน
เลิก

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการ
อย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าว
ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3)

22/09/2565 ข้อผูกพัน  [0186/2548] หน้า 13 / 19



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 นใดแทนกองทุน กับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์
ดังกล่าว

(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6. "การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูล
โครงการ ข้อ 11. "การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" 

(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในข้อ ข้อ 10. "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19. "การ
ขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ"  

(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อ
การเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดส่วนข้อผูกพัน 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 และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ
นั 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 งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนจัดส่งหนังสือชี ชวน
ส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ใน
การแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุน

(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผ
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ 2 “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนภายใต้หลักเกณฑ์ 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 งในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในโครงการ

(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกอง
ทุน เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกอง
ทุนและนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของ กองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับชําระ
หรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบ หลักฐานถูกต้องและครบถ้วน
แล้ว

(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(5) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที วิธีการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(6) จ่ายเงินเฉลี ยคืนค่าหน่วยลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนเท่าที คงเหลืออยู่เมื อเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าตามสมควร

(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
(ค) จ่ายเงินส่วนที เหลือจากการกันเงินเพื อชําระหนี ทั งหมดของกองทุนแล้วคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามส่วนของหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่
ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้วผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายใด ๆ ที เกิดขึ นจากความผิดพลาดในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้และผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับรองความถูกต้องแล้ว

(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ย การ
เปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษร

(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดย
ทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดัง
กล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์
ดังกล่าว

(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด

(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่าง
ทําการปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ

(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน

(15) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนที ได้
รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(16) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบริษัท จัดการ

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

(18) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน

(19) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(20) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการแก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ และ/หรือ ชําระผล
ประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(21) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน

(22) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการ ประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นผู้สนับสนุนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

(23) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ 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 โดย
บอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 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 งแต่วันถัดจากวัน
ที 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

6 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทาง
ที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถ
บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อย
กว่า 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 ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 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 : ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ฝ่ายสนับสนุนงานสาขา ชั น 7 อาคารสาขาถนนศรีอยุธยา
เลขที  513 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท ์: 022455200 ต่อ 272730 โทรสาร : 02640085859  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น ผู ้
สนับสนุนมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนจากบริษัทจัดการหรือกองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่ง
ตั งผู้สนับสนุนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนสนับสนุนการขายและ
รับซื 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 หรือชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน

(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/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 : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ให้เป็นไปตามหัวข้อ “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ทั งนี ในการขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องศึกษาคู่มือภาษีและกฎหมายที เกี ยวข้องให้เข้าใจอย่างละเอียด เพื อปฏิบัติตาม
เงื อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือดําเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนถูกต้องตามที กฎหมายที 
เกี ยวข้องกําหนด

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของ”กองทุนเปิดกรุงไทยวางแผนภาษีเพื อการเลี ยงชีพ3” ไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไข วิธีจัดการ ได ้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ประกาศกําหนด

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพียงรายเดียว 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 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับประโยชน์นี อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั งนี บริษัท
จัดการถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี มิได้ช่วยให้ระดับความเสี ยงและผล
ตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเปลี ยนแปลงเพิ มขึ นหรือลดลง

อนึ ง เนื องจากบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เอง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิใน
การแก้ไข เปลี ยนแปลงหรือยกเลิกเงื อนไขเกี ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในอนาคตได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบก่อน

13.7.2. สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย จ่ายโอน
หรือนําไปเป็นประกัน

13.7.3. สิทธิในการได้รับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่
สามารถชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยน
หน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื 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

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

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 อบริษัทจัดการได้รับใบคําขอเปิดบัญชี และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที 
กําหนดแล้ว บริษัทจัดการจะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชี และ/หรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
รายละเอียดในคําขอเปิดบัญชี

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่า
ซื อหน่วยลงทุนแล้ว และผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และ
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนจะบันทึกการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ต่อเมื อนายทะเบียนได้
ทําการจัดสรรเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที มีผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลชื อแรกในคําขอเปิดบัญชีกองทุน
และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดีหากผู้สั งซื อประสงค์
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือ
ภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่นําสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็น
รายการที 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
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรก บริษัท
จัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่
วันทําการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5.  บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือเพื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที 1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนิน
การ

ของ บลจ.

กรณีกองทุนที บลจ.
ได้บันทึกมูลค่าตราสาร
หนี หรือสิทธิเรียกร้อง

เป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถ

ชําระหนี ได1้ หรือเมื อปรากฏ
ข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณา
แล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุน
โดยมีนัยสําคัญต่อNAV
ของกองทุนนั นประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา

ที สมเหตุสมผล2

1. การ
กําหนดให้
เป็น
ผู้มีสิทธิได้
รับเงินได้
สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื น
ที ได้จาก
การรับชําระ
หนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือ
หน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที 
บลจ. บันทึกมูลค่า
ตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น0เว้นแต่
บลจ. ดําเนินการตาม
1.2 ก่อนแล้ว

1.2อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วย
ทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียน
ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถ
ชําระหนี ไดก้็ได้ หรือเมื อ
ปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ.
พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาด
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถ
จําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุ
สมผล

2.การแจ้ง
ต่อ
สํานักงาน

ข้อมูล:ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี 
ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสํารอง (ถ้ามี) และวันที บลจ.
บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวัน
ที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูก
หนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่
กรณี

ระยะเวลา:ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

3.การจัดให้
มีข้อมูล

จัดให้มีข้อมูลตาม 2.
ไว้ที สํานักงานใหญ่
สํานักงานสาขาของ
บลจ. และสถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้
สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยของกอง
ทุน ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที บลจ.แจ้ง
สํานักงานเป็นระยะ
เวลาอย่างน้อย 30 วัน
ด้วย



1 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
2 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย
ราคาที สมเหตุสมผล และการจําหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้
ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1.  บลจ.จะรับ
ชําระหนี 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. แจ้งข้อมูลต่อ
สํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้รับ
ทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 
ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที บลจ.
ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น พร้อมทั งรายละเอียดเกี ยวกับ
ทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่าง
น้อยเกี ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่า
ทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายใน
วันทําการถัดจากวันที 
บลจ. ได้แจ้งสํานักงาน
ตาม 1. เป็นระยะ
เวลา≥30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที 
สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการ
ดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ. ระบุไว้
ในการประกาศNAVและมูลค่าหน่วยในครั ง
ถัดจากวันที ได้รับทรัพย์สินนั นมาว่ากองทุน
ได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุน
สามารถขอดูรายละเอียดได้ที สํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้
ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า
3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สิน
ที กองทุนได้รับมาจาก
การรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

เพื อใช้ในการคํานวณNAVของกองทุนตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณNAVของกอง
ทุนที มีการรับชําระหนี 
ด้วยทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1.
ของส่วนที 1 บลจ. ต้องไม่นําทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี มารวม
คํานวณNAVของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้อง
นําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณNAVของกอง
ทุน

5. ดําเนินการกับ
ทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1.
ของส่วนที 1 ให ้บลจ. จําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึง
ถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ
(เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิในเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับ
ชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดัง
กล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อ
ผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที 
สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ.
ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลัก
เกณฑ์ดังนี 

5.2.1กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุน
นั นสามารถลงทุนไดบ้ลจ.อาจมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนก็ได้

5.2.2กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุน
นั นไม่สามารถลงทุนไดบ้ลจ. ต้องจําหน่าย
ทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถ
กระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถ
จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที 
บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงิน
สํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที ได้จาก
การบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วย
ภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือ
หน่วยตาม 1. ของส่วนที 1 แล้วแต่กรณี
ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ย
เงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับ
ชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการ
เฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย บลจ. อาจนํา
เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรก
ที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้ม
กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจนครบ
ถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี นั นไม่
คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที 
ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวม
คํานวณเป็นNAVของกองทุนก็ไดทั้ งนี 
บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้
ระบุรายละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0
หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี 
ตามตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าว
เป็นเงิน 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) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว 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 โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน 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) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด
(2) 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 (2) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสม
เหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคง
เหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

(3) กรณีที ปรากฏข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตาม (2) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ความในวรรคหนึ ง (2) และ (3) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมตลาดเงิน
(2) กองทุนรวมดัชนี
(3) กองทุนรวมอีทีเอฟ
(4) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(5) กองทุนรวมฟีดเดอร์

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้แล้วทั งหมดของกองทุน

22.1.4 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัด
หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

22.1.5 เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

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 ทั งนี เมื อได้ดําเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิก
กองทุน

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

2.แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญ
อย่างน้อย ดังนี 

(ก) บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการ
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวม
เพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทที มีความเสี ยงตํ่าสุด โดยไม่เก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
จากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอน
ย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยง
ชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
แจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุน
ไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดย
ครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
(2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด

2.2แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1)แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที มีหลักฐานว่า
สามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2)แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3)แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์
ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลือ
อยู่ของกองทุนดังกล่าว

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

4. รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

5. ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังRMFอื น
ตามแนวทางที กําหนดในข้อผูกพัน

โดยไม่ชักช้า

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า
ให้บริษัทจัดการดําเนินการ ดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บน
เว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วย
ของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วย
และผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าว

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุน
เพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแส
รายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั ว
สัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืน
เมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวัน
เลิก

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการ
อย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าว
ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3)

22/09/2565 ข้อผูกพัน  [0186/2548] หน้า 14 / 19



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 นใดแทนกองทุน กับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์
ดังกล่าว

(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6. "การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูล
โครงการ ข้อ 11. "การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" 

(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในข้อ ข้อ 10. "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19. "การ
ขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ"  

(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อ
การเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดส่วนข้อผูกพัน 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 และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ
นั 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 งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนจัดส่งหนังสือชี ชวน
ส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ใน
การแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุน

(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผ
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ 2 “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนภายใต้หลักเกณฑ์ 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 งในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในโครงการ

(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกอง
ทุน เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกอง
ทุนและนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของ กองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับชําระ
หรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบ หลักฐานถูกต้องและครบถ้วน
แล้ว

(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(5) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที วิธีการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(6) จ่ายเงินเฉลี ยคืนค่าหน่วยลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนเท่าที คงเหลืออยู่เมื อเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าตามสมควร

(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
(ค) จ่ายเงินส่วนที เหลือจากการกันเงินเพื อชําระหนี ทั งหมดของกองทุนแล้วคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามส่วนของหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่
ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้วผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายใด ๆ ที เกิดขึ นจากความผิดพลาดในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้และผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับรองความถูกต้องแล้ว

(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ย การ
เปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษร

(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดย
ทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดัง
กล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์
ดังกล่าว

(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด

(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่าง
ทําการปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ

(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน

(15) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนที ได้
รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(16) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบริษัท จัดการ

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

(18) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน

(19) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(20) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการแก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ และ/หรือ ชําระผล
ประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(21) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน

(22) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการ ประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นผู้สนับสนุนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

(23) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ 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 โดย
บอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 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 งแต่วันถัดจากวัน
ที 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

6 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทาง
ที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถ
บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อย
กว่า 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 ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 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 : ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ฝ่ายสนับสนุนงานสาขา ชั น 7 อาคารสาขาถนนศรีอยุธยา
เลขที  513 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท ์: 022455200 ต่อ 272730 โทรสาร : 02640085859  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น ผู ้
สนับสนุนมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนจากบริษัทจัดการหรือกองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่ง
ตั งผู้สนับสนุนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนสนับสนุนการขายและ
รับซื 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 หรือชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน

(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/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 : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ให้เป็นไปตามหัวข้อ “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ทั งนี ในการขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องศึกษาคู่มือภาษีและกฎหมายที เกี ยวข้องให้เข้าใจอย่างละเอียด เพื อปฏิบัติตาม
เงื อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือดําเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนถูกต้องตามที กฎหมายที 
เกี ยวข้องกําหนด

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของ”กองทุนเปิดกรุงไทยวางแผนภาษีเพื อการเลี ยงชีพ3” ไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไข วิธีจัดการ ได ้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ประกาศกําหนด

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพียงรายเดียว 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 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับประโยชน์นี อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั งนี บริษัท
จัดการถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี มิได้ช่วยให้ระดับความเสี ยงและผล
ตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเปลี ยนแปลงเพิ มขึ นหรือลดลง

อนึ ง เนื องจากบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เอง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิใน
การแก้ไข เปลี ยนแปลงหรือยกเลิกเงื อนไขเกี ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในอนาคตได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบก่อน

13.7.2. สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย จ่ายโอน
หรือนําไปเป็นประกัน

13.7.3. สิทธิในการได้รับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่
สามารถชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยน
หน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื 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

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

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 อบริษัทจัดการได้รับใบคําขอเปิดบัญชี และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที 
กําหนดแล้ว บริษัทจัดการจะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชี และ/หรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
รายละเอียดในคําขอเปิดบัญชี

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่า
ซื อหน่วยลงทุนแล้ว และผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และ
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนจะบันทึกการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ต่อเมื อนายทะเบียนได้
ทําการจัดสรรเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที มีผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลชื อแรกในคําขอเปิดบัญชีกองทุน
และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดีหากผู้สั งซื อประสงค์
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือ
ภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่นําสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็น
รายการที 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
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรก บริษัท
จัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่
วันทําการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5.  บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือเพื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที 1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนิน
การ

ของ บลจ.

กรณีกองทุนที บลจ.
ได้บันทึกมูลค่าตราสาร
หนี หรือสิทธิเรียกร้อง

เป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถ

ชําระหนี ได1้ หรือเมื อปรากฏ
ข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณา
แล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุน
โดยมีนัยสําคัญต่อNAV
ของกองทุนนั นประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา

ที สมเหตุสมผล2

1. การ
กําหนดให้
เป็น
ผู้มีสิทธิได้
รับเงินได้
สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื น
ที ได้จาก
การรับชําระ
หนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือ
หน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที 
บลจ. บันทึกมูลค่า
ตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น0เว้นแต่
บลจ. ดําเนินการตาม
1.2 ก่อนแล้ว

1.2อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วย
ทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียน
ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถ
ชําระหนี ไดก้็ได้ หรือเมื อ
ปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ.
พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาด
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถ
จําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุ
สมผล

2.การแจ้ง
ต่อ
สํานักงาน

ข้อมูล:ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี 
ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสํารอง (ถ้ามี) และวันที บลจ.
บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวัน
ที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูก
หนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่
กรณี

ระยะเวลา:ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

3.การจัดให้
มีข้อมูล

จัดให้มีข้อมูลตาม 2.
ไว้ที สํานักงานใหญ่
สํานักงานสาขาของ
บลจ. และสถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้
สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยของกอง
ทุน ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที บลจ.แจ้ง
สํานักงานเป็นระยะ
เวลาอย่างน้อย 30 วัน
ด้วย



1 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
2 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย
ราคาที สมเหตุสมผล และการจําหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้
ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1.  บลจ.จะรับ
ชําระหนี 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. แจ้งข้อมูลต่อ
สํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้รับ
ทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 
ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที บลจ.
ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น พร้อมทั งรายละเอียดเกี ยวกับ
ทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่าง
น้อยเกี ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่า
ทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายใน
วันทําการถัดจากวันที 
บลจ. ได้แจ้งสํานักงาน
ตาม 1. เป็นระยะ
เวลา≥30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที 
สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการ
ดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ. ระบุไว้
ในการประกาศNAVและมูลค่าหน่วยในครั ง
ถัดจากวันที ได้รับทรัพย์สินนั นมาว่ากองทุน
ได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุน
สามารถขอดูรายละเอียดได้ที สํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้
ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า
3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สิน
ที กองทุนได้รับมาจาก
การรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

เพื อใช้ในการคํานวณNAVของกองทุนตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณNAVของกอง
ทุนที มีการรับชําระหนี 
ด้วยทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1.
ของส่วนที 1 บลจ. ต้องไม่นําทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี มารวม
คํานวณNAVของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้อง
นําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณNAVของกอง
ทุน

5. ดําเนินการกับ
ทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1.
ของส่วนที 1 ให ้บลจ. จําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึง
ถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ
(เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิในเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับ
ชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดัง
กล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อ
ผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที 
สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ.
ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลัก
เกณฑ์ดังนี 

5.2.1กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุน
นั นสามารถลงทุนไดบ้ลจ.อาจมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนก็ได้

5.2.2กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุน
นั นไม่สามารถลงทุนไดบ้ลจ. ต้องจําหน่าย
ทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถ
กระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถ
จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที 
บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงิน
สํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที ได้จาก
การบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วย
ภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือ
หน่วยตาม 1. ของส่วนที 1 แล้วแต่กรณี
ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ย
เงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับ
ชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการ
เฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย บลจ. อาจนํา
เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรก
ที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้ม
กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจนครบ
ถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี นั นไม่
คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที 
ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวม
คํานวณเป็นNAVของกองทุนก็ไดทั้ งนี 
บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้
ระบุรายละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0
หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี 
ตามตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าว
เป็นเงิน 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) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว 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 โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน 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) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด
(2) 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 (2) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสม
เหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคง
เหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

(3) กรณีที ปรากฏข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตาม (2) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ความในวรรคหนึ ง (2) และ (3) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมตลาดเงิน
(2) กองทุนรวมดัชนี
(3) กองทุนรวมอีทีเอฟ
(4) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(5) กองทุนรวมฟีดเดอร์

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้แล้วทั งหมดของกองทุน

22.1.4 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัด
หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

22.1.5 เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

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 ทั งนี เมื อได้ดําเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิก
กองทุน

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

2.แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญ
อย่างน้อย ดังนี 

(ก) บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการ
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวม
เพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทที มีความเสี ยงตํ่าสุด โดยไม่เก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
จากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอน
ย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยง
ชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
แจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุน
ไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดย
ครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
(2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด

2.2แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1)แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที มีหลักฐานว่า
สามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2)แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3)แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์
ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลือ
อยู่ของกองทุนดังกล่าว

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

4. รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

5. ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังRMFอื น
ตามแนวทางที กําหนดในข้อผูกพัน

โดยไม่ชักช้า

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า
ให้บริษัทจัดการดําเนินการ ดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บน
เว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วย
ของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วย
และผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าว

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุน
เพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแส
รายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั ว
สัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืน
เมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวัน
เลิก

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการ
อย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าว
ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3)

22/09/2565 ข้อผูกพัน  [0186/2548] หน้า 15 / 19



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 นใดแทนกองทุน กับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์
ดังกล่าว

(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6. "การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูล
โครงการ ข้อ 11. "การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" 

(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในข้อ ข้อ 10. "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19. "การ
ขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ"  

(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อ
การเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดส่วนข้อผูกพัน 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 และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ
นั 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 งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนจัดส่งหนังสือชี ชวน
ส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ใน
การแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุน

(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผ
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ 2 “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนภายใต้หลักเกณฑ์ 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 งในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในโครงการ

(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกอง
ทุน เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกอง
ทุนและนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของ กองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับชําระ
หรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบ หลักฐานถูกต้องและครบถ้วน
แล้ว

(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(5) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที วิธีการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(6) จ่ายเงินเฉลี ยคืนค่าหน่วยลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนเท่าที คงเหลืออยู่เมื อเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าตามสมควร

(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
(ค) จ่ายเงินส่วนที เหลือจากการกันเงินเพื อชําระหนี ทั งหมดของกองทุนแล้วคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามส่วนของหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่
ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้วผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายใด ๆ ที เกิดขึ นจากความผิดพลาดในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้และผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับรองความถูกต้องแล้ว

(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ย การ
เปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษร

(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดย
ทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดัง
กล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์
ดังกล่าว

(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด

(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่าง
ทําการปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ

(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน

(15) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนที ได้
รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(16) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบริษัท จัดการ

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

(18) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน

(19) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(20) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการแก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ และ/หรือ ชําระผล
ประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(21) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน

(22) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการ ประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นผู้สนับสนุนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

(23) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ 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 โดย
บอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 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 งแต่วันถัดจากวัน
ที 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

6 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทาง
ที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถ
บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อย
กว่า 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 ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 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 : ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ฝ่ายสนับสนุนงานสาขา ชั น 7 อาคารสาขาถนนศรีอยุธยา
เลขที  513 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท ์: 022455200 ต่อ 272730 โทรสาร : 02640085859  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น ผู ้
สนับสนุนมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนจากบริษัทจัดการหรือกองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่ง
ตั งผู้สนับสนุนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนสนับสนุนการขายและ
รับซื 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 หรือชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน

(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/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 : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ให้เป็นไปตามหัวข้อ “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ทั งนี ในการขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องศึกษาคู่มือภาษีและกฎหมายที เกี ยวข้องให้เข้าใจอย่างละเอียด เพื อปฏิบัติตาม
เงื อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือดําเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนถูกต้องตามที กฎหมายที 
เกี ยวข้องกําหนด

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของ”กองทุนเปิดกรุงไทยวางแผนภาษีเพื อการเลี ยงชีพ3” ไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไข วิธีจัดการ ได ้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ประกาศกําหนด

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพียงรายเดียว 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 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับประโยชน์นี อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั งนี บริษัท
จัดการถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี มิได้ช่วยให้ระดับความเสี ยงและผล
ตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเปลี ยนแปลงเพิ มขึ นหรือลดลง

อนึ ง เนื องจากบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เอง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิใน
การแก้ไข เปลี ยนแปลงหรือยกเลิกเงื อนไขเกี ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในอนาคตได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบก่อน

13.7.2. สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย จ่ายโอน
หรือนําไปเป็นประกัน

13.7.3. สิทธิในการได้รับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่
สามารถชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยน
หน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื 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

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

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 อบริษัทจัดการได้รับใบคําขอเปิดบัญชี และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที 
กําหนดแล้ว บริษัทจัดการจะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชี และ/หรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
รายละเอียดในคําขอเปิดบัญชี

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่า
ซื อหน่วยลงทุนแล้ว และผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และ
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนจะบันทึกการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ต่อเมื อนายทะเบียนได้
ทําการจัดสรรเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที มีผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลชื อแรกในคําขอเปิดบัญชีกองทุน
และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดีหากผู้สั งซื อประสงค์
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือ
ภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่นําสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็น
รายการที 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
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรก บริษัท
จัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่
วันทําการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5.  บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือเพื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที 1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนิน
การ

ของ บลจ.

กรณีกองทุนที บลจ.
ได้บันทึกมูลค่าตราสาร
หนี หรือสิทธิเรียกร้อง

เป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถ

ชําระหนี ได1้ หรือเมื อปรากฏ
ข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณา
แล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุน
โดยมีนัยสําคัญต่อNAV
ของกองทุนนั นประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา

ที สมเหตุสมผล2

1. การ
กําหนดให้
เป็น
ผู้มีสิทธิได้
รับเงินได้
สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื น
ที ได้จาก
การรับชําระ
หนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือ
หน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที 
บลจ. บันทึกมูลค่า
ตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น0เว้นแต่
บลจ. ดําเนินการตาม
1.2 ก่อนแล้ว

1.2อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วย
ทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียน
ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถ
ชําระหนี ไดก้็ได้ หรือเมื อ
ปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ.
พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาด
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถ
จําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุ
สมผล

2.การแจ้ง
ต่อ
สํานักงาน

ข้อมูล:ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี 
ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสํารอง (ถ้ามี) และวันที บลจ.
บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวัน
ที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูก
หนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่
กรณี

ระยะเวลา:ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

3.การจัดให้
มีข้อมูล

จัดให้มีข้อมูลตาม 2.
ไว้ที สํานักงานใหญ่
สํานักงานสาขาของ
บลจ. และสถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้
สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยของกอง
ทุน ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที บลจ.แจ้ง
สํานักงานเป็นระยะ
เวลาอย่างน้อย 30 วัน
ด้วย



1 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
2 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย
ราคาที สมเหตุสมผล และการจําหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้
ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1.  บลจ.จะรับ
ชําระหนี 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. แจ้งข้อมูลต่อ
สํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้รับ
ทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 
ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที บลจ.
ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น พร้อมทั งรายละเอียดเกี ยวกับ
ทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่าง
น้อยเกี ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่า
ทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายใน
วันทําการถัดจากวันที 
บลจ. ได้แจ้งสํานักงาน
ตาม 1. เป็นระยะ
เวลา≥30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที 
สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการ
ดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ. ระบุไว้
ในการประกาศNAVและมูลค่าหน่วยในครั ง
ถัดจากวันที ได้รับทรัพย์สินนั นมาว่ากองทุน
ได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุน
สามารถขอดูรายละเอียดได้ที สํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้
ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า
3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สิน
ที กองทุนได้รับมาจาก
การรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

เพื อใช้ในการคํานวณNAVของกองทุนตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณNAVของกอง
ทุนที มีการรับชําระหนี 
ด้วยทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1.
ของส่วนที 1 บลจ. ต้องไม่นําทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี มารวม
คํานวณNAVของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้อง
นําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณNAVของกอง
ทุน

5. ดําเนินการกับ
ทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1.
ของส่วนที 1 ให ้บลจ. จําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึง
ถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ
(เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิในเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับ
ชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดัง
กล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อ
ผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที 
สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ.
ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลัก
เกณฑ์ดังนี 

5.2.1กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุน
นั นสามารถลงทุนไดบ้ลจ.อาจมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนก็ได้

5.2.2กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุน
นั นไม่สามารถลงทุนไดบ้ลจ. ต้องจําหน่าย
ทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถ
กระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถ
จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที 
บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงิน
สํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที ได้จาก
การบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วย
ภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือ
หน่วยตาม 1. ของส่วนที 1 แล้วแต่กรณี
ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ย
เงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับ
ชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการ
เฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย บลจ. อาจนํา
เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรก
ที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้ม
กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจนครบ
ถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี นั นไม่
คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที 
ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวม
คํานวณเป็นNAVของกองทุนก็ไดทั้ งนี 
บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้
ระบุรายละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0
หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี 
ตามตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าว
เป็นเงิน 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) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว 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 โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน 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) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด
(2) 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 (2) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสม
เหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคง
เหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

(3) กรณีที ปรากฏข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตาม (2) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ความในวรรคหนึ ง (2) และ (3) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมตลาดเงิน
(2) กองทุนรวมดัชนี
(3) กองทุนรวมอีทีเอฟ
(4) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(5) กองทุนรวมฟีดเดอร์

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้แล้วทั งหมดของกองทุน

22.1.4 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัด
หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

22.1.5 เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

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 ทั งนี เมื อได้ดําเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิก
กองทุน

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

2.แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญ
อย่างน้อย ดังนี 

(ก) บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการ
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวม
เพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทที มีความเสี ยงตํ่าสุด โดยไม่เก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
จากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอน
ย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยง
ชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
แจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุน
ไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดย
ครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
(2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด

2.2แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1)แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที มีหลักฐานว่า
สามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2)แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3)แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์
ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลือ
อยู่ของกองทุนดังกล่าว

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

4. รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

5. ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังRMFอื น
ตามแนวทางที กําหนดในข้อผูกพัน

โดยไม่ชักช้า

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า
ให้บริษัทจัดการดําเนินการ ดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บน
เว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วย
ของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วย
และผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าว

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุน
เพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแส
รายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั ว
สัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืน
เมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวัน
เลิก

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการ
อย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าว
ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3)

22/09/2565 ข้อผูกพัน  [0186/2548] หน้า 16 / 19



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 นใดแทนกองทุน กับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์
ดังกล่าว

(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6. "การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูล
โครงการ ข้อ 11. "การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" 

(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในข้อ ข้อ 10. "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19. "การ
ขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ"  

(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อ
การเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดส่วนข้อผูกพัน 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 และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ
นั 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 งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนจัดส่งหนังสือชี ชวน
ส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ใน
การแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุน

(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผ
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ 2 “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนภายใต้หลักเกณฑ์ 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 งในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในโครงการ

(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกอง
ทุน เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกอง
ทุนและนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของ กองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับชําระ
หรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบ หลักฐานถูกต้องและครบถ้วน
แล้ว

(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(5) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที วิธีการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(6) จ่ายเงินเฉลี ยคืนค่าหน่วยลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนเท่าที คงเหลืออยู่เมื อเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าตามสมควร

(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
(ค) จ่ายเงินส่วนที เหลือจากการกันเงินเพื อชําระหนี ทั งหมดของกองทุนแล้วคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามส่วนของหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่
ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้วผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายใด ๆ ที เกิดขึ นจากความผิดพลาดในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้และผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับรองความถูกต้องแล้ว

(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ย การ
เปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษร

(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดย
ทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดัง
กล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์
ดังกล่าว

(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด

(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่าง
ทําการปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ

(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน

(15) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนที ได้
รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(16) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบริษัท จัดการ

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

(18) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน

(19) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(20) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการแก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ และ/หรือ ชําระผล
ประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(21) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน

(22) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการ ประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นผู้สนับสนุนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

(23) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ 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 โดย
บอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 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 งแต่วันถัดจากวัน
ที 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

6 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทาง
ที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถ
บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อย
กว่า 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 ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 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 : ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ฝ่ายสนับสนุนงานสาขา ชั น 7 อาคารสาขาถนนศรีอยุธยา
เลขที  513 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท ์: 022455200 ต่อ 272730 โทรสาร : 02640085859  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น ผู ้
สนับสนุนมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนจากบริษัทจัดการหรือกองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่ง
ตั งผู้สนับสนุนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนสนับสนุนการขายและ
รับซื 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 หรือชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน

(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/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 : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ให้เป็นไปตามหัวข้อ “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ทั งนี ในการขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องศึกษาคู่มือภาษีและกฎหมายที เกี ยวข้องให้เข้าใจอย่างละเอียด เพื อปฏิบัติตาม
เงื อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือดําเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนถูกต้องตามที กฎหมายที 
เกี ยวข้องกําหนด

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของ”กองทุนเปิดกรุงไทยวางแผนภาษีเพื อการเลี ยงชีพ3” ไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไข วิธีจัดการ ได ้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ประกาศกําหนด

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพียงรายเดียว 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 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับประโยชน์นี อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั งนี บริษัท
จัดการถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี มิได้ช่วยให้ระดับความเสี ยงและผล
ตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเปลี ยนแปลงเพิ มขึ นหรือลดลง

อนึ ง เนื องจากบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เอง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิใน
การแก้ไข เปลี ยนแปลงหรือยกเลิกเงื อนไขเกี ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในอนาคตได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบก่อน

13.7.2. สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย จ่ายโอน
หรือนําไปเป็นประกัน

13.7.3. สิทธิในการได้รับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่
สามารถชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยน
หน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื 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

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

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 อบริษัทจัดการได้รับใบคําขอเปิดบัญชี และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที 
กําหนดแล้ว บริษัทจัดการจะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชี และ/หรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
รายละเอียดในคําขอเปิดบัญชี

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่า
ซื อหน่วยลงทุนแล้ว และผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และ
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนจะบันทึกการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ต่อเมื อนายทะเบียนได้
ทําการจัดสรรเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที มีผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลชื อแรกในคําขอเปิดบัญชีกองทุน
และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดีหากผู้สั งซื อประสงค์
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือ
ภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่นําสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็น
รายการที 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
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรก บริษัท
จัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่
วันทําการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5.  บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือเพื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที 1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนิน
การ

ของ บลจ.

กรณีกองทุนที บลจ.
ได้บันทึกมูลค่าตราสาร
หนี หรือสิทธิเรียกร้อง

เป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถ

ชําระหนี ได1้ หรือเมื อปรากฏ
ข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณา
แล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุน
โดยมีนัยสําคัญต่อNAV
ของกองทุนนั นประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา

ที สมเหตุสมผล2

1. การ
กําหนดให้
เป็น
ผู้มีสิทธิได้
รับเงินได้
สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื น
ที ได้จาก
การรับชําระ
หนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือ
หน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที 
บลจ. บันทึกมูลค่า
ตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น0เว้นแต่
บลจ. ดําเนินการตาม
1.2 ก่อนแล้ว

1.2อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วย
ทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียน
ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถ
ชําระหนี ไดก้็ได้ หรือเมื อ
ปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ.
พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาด
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถ
จําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุ
สมผล

2.การแจ้ง
ต่อ
สํานักงาน

ข้อมูล:ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี 
ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสํารอง (ถ้ามี) และวันที บลจ.
บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวัน
ที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูก
หนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่
กรณี

ระยะเวลา:ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

3.การจัดให้
มีข้อมูล

จัดให้มีข้อมูลตาม 2.
ไว้ที สํานักงานใหญ่
สํานักงานสาขาของ
บลจ. และสถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้
สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยของกอง
ทุน ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที บลจ.แจ้ง
สํานักงานเป็นระยะ
เวลาอย่างน้อย 30 วัน
ด้วย



1 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
2 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย
ราคาที สมเหตุสมผล และการจําหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้
ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1.  บลจ.จะรับ
ชําระหนี 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. แจ้งข้อมูลต่อ
สํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้รับ
ทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 
ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที บลจ.
ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น พร้อมทั งรายละเอียดเกี ยวกับ
ทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่าง
น้อยเกี ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่า
ทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายใน
วันทําการถัดจากวันที 
บลจ. ได้แจ้งสํานักงาน
ตาม 1. เป็นระยะ
เวลา≥30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที 
สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการ
ดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ. ระบุไว้
ในการประกาศNAVและมูลค่าหน่วยในครั ง
ถัดจากวันที ได้รับทรัพย์สินนั นมาว่ากองทุน
ได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุน
สามารถขอดูรายละเอียดได้ที สํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้
ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า
3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สิน
ที กองทุนได้รับมาจาก
การรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

เพื อใช้ในการคํานวณNAVของกองทุนตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณNAVของกอง
ทุนที มีการรับชําระหนี 
ด้วยทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1.
ของส่วนที 1 บลจ. ต้องไม่นําทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี มารวม
คํานวณNAVของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้อง
นําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณNAVของกอง
ทุน

5. ดําเนินการกับ
ทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1.
ของส่วนที 1 ให ้บลจ. จําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึง
ถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ
(เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิในเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับ
ชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดัง
กล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อ
ผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที 
สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ.
ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลัก
เกณฑ์ดังนี 

5.2.1กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุน
นั นสามารถลงทุนไดบ้ลจ.อาจมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนก็ได้

5.2.2กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุน
นั นไม่สามารถลงทุนไดบ้ลจ. ต้องจําหน่าย
ทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถ
กระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถ
จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที 
บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงิน
สํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที ได้จาก
การบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วย
ภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือ
หน่วยตาม 1. ของส่วนที 1 แล้วแต่กรณี
ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ย
เงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับ
ชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการ
เฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย บลจ. อาจนํา
เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรก
ที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้ม
กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจนครบ
ถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี นั นไม่
คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที 
ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวม
คํานวณเป็นNAVของกองทุนก็ไดทั้ งนี 
บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้
ระบุรายละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0
หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี 
ตามตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าว
เป็นเงิน 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) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว 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 โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน 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) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด
(2) 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 (2) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสม
เหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคง
เหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

(3) กรณีที ปรากฏข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตาม (2) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ความในวรรคหนึ ง (2) และ (3) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมตลาดเงิน
(2) กองทุนรวมดัชนี
(3) กองทุนรวมอีทีเอฟ
(4) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(5) กองทุนรวมฟีดเดอร์

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้แล้วทั งหมดของกองทุน

22.1.4 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัด
หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

22.1.5 เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

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 ทั งนี เมื อได้ดําเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิก
กองทุน

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

2.แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญ
อย่างน้อย ดังนี 

(ก) บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการ
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวม
เพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทที มีความเสี ยงตํ่าสุด โดยไม่เก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
จากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอน
ย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยง
ชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
แจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุน
ไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดย
ครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
(2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด

2.2แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1)แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที มีหลักฐานว่า
สามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2)แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3)แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์
ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลือ
อยู่ของกองทุนดังกล่าว

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

4. รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

5. ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังRMFอื น
ตามแนวทางที กําหนดในข้อผูกพัน

โดยไม่ชักช้า

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า
ให้บริษัทจัดการดําเนินการ ดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บน
เว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วย
ของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วย
และผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าว

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุน
เพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแส
รายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั ว
สัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืน
เมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวัน
เลิก

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการ
อย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าว
ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3)

22/09/2565 ข้อผูกพัน  [0186/2548] หน้า 17 / 19



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 นใดแทนกองทุน กับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์
ดังกล่าว

(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6. "การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูล
โครงการ ข้อ 11. "การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" 

(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในข้อ ข้อ 10. "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19. "การ
ขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ"  

(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อ
การเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดส่วนข้อผูกพัน 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 และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ
นั 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 งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนจัดส่งหนังสือชี ชวน
ส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ใน
การแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุน

(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผ
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ 2 “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนภายใต้หลักเกณฑ์ 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 งในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในโครงการ

(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกอง
ทุน เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกอง
ทุนและนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของ กองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับชําระ
หรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบ หลักฐานถูกต้องและครบถ้วน
แล้ว

(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(5) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที วิธีการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(6) จ่ายเงินเฉลี ยคืนค่าหน่วยลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนเท่าที คงเหลืออยู่เมื อเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าตามสมควร

(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
(ค) จ่ายเงินส่วนที เหลือจากการกันเงินเพื อชําระหนี ทั งหมดของกองทุนแล้วคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามส่วนของหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่
ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้วผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายใด ๆ ที เกิดขึ นจากความผิดพลาดในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้และผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับรองความถูกต้องแล้ว

(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ย การ
เปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษร

(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดย
ทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดัง
กล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์
ดังกล่าว

(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด

(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่าง
ทําการปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ

(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน

(15) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนที ได้
รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(16) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบริษัท จัดการ

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

(18) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน

(19) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(20) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการแก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ และ/หรือ ชําระผล
ประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(21) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน

(22) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการ ประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นผู้สนับสนุนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

(23) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ 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 โดย
บอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 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 งแต่วันถัดจากวัน
ที 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

6 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทาง
ที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถ
บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อย
กว่า 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 ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 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 : ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ฝ่ายสนับสนุนงานสาขา ชั น 7 อาคารสาขาถนนศรีอยุธยา
เลขที  513 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท ์: 022455200 ต่อ 272730 โทรสาร : 02640085859  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น ผู ้
สนับสนุนมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนจากบริษัทจัดการหรือกองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่ง
ตั งผู้สนับสนุนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนสนับสนุนการขายและ
รับซื 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 หรือชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน

(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/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 : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ให้เป็นไปตามหัวข้อ “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ทั งนี ในการขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องศึกษาคู่มือภาษีและกฎหมายที เกี ยวข้องให้เข้าใจอย่างละเอียด เพื อปฏิบัติตาม
เงื อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือดําเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนถูกต้องตามที กฎหมายที 
เกี ยวข้องกําหนด

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของ”กองทุนเปิดกรุงไทยวางแผนภาษีเพื อการเลี ยงชีพ3” ไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไข วิธีจัดการ ได ้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ประกาศกําหนด

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพียงรายเดียว 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 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับประโยชน์นี อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั งนี บริษัท
จัดการถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี มิได้ช่วยให้ระดับความเสี ยงและผล
ตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเปลี ยนแปลงเพิ มขึ นหรือลดลง

อนึ ง เนื องจากบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เอง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิใน
การแก้ไข เปลี ยนแปลงหรือยกเลิกเงื อนไขเกี ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในอนาคตได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบก่อน

13.7.2. สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย จ่ายโอน
หรือนําไปเป็นประกัน

13.7.3. สิทธิในการได้รับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่
สามารถชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยน
หน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื 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

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

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 อบริษัทจัดการได้รับใบคําขอเปิดบัญชี และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที 
กําหนดแล้ว บริษัทจัดการจะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชี และ/หรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
รายละเอียดในคําขอเปิดบัญชี

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่า
ซื อหน่วยลงทุนแล้ว และผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และ
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนจะบันทึกการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ต่อเมื อนายทะเบียนได้
ทําการจัดสรรเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที มีผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลชื อแรกในคําขอเปิดบัญชีกองทุน
และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดีหากผู้สั งซื อประสงค์
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือ
ภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่นําสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็น
รายการที 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
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรก บริษัท
จัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่
วันทําการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5.  บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือเพื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที 1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนิน
การ

ของ บลจ.

กรณีกองทุนที บลจ.
ได้บันทึกมูลค่าตราสาร
หนี หรือสิทธิเรียกร้อง

เป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถ

ชําระหนี ได1้ หรือเมื อปรากฏ
ข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณา
แล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุน
โดยมีนัยสําคัญต่อNAV
ของกองทุนนั นประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา

ที สมเหตุสมผล2

1. การ
กําหนดให้
เป็น
ผู้มีสิทธิได้
รับเงินได้
สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื น
ที ได้จาก
การรับชําระ
หนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือ
หน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที 
บลจ. บันทึกมูลค่า
ตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น0เว้นแต่
บลจ. ดําเนินการตาม
1.2 ก่อนแล้ว

1.2อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วย
ทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียน
ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถ
ชําระหนี ไดก้็ได้ หรือเมื อ
ปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ.
พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาด
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถ
จําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุ
สมผล

2.การแจ้ง
ต่อ
สํานักงาน

ข้อมูล:ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี 
ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสํารอง (ถ้ามี) และวันที บลจ.
บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวัน
ที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูก
หนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่
กรณี

ระยะเวลา:ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

3.การจัดให้
มีข้อมูล

จัดให้มีข้อมูลตาม 2.
ไว้ที สํานักงานใหญ่
สํานักงานสาขาของ
บลจ. และสถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้
สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยของกอง
ทุน ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที บลจ.แจ้ง
สํานักงานเป็นระยะ
เวลาอย่างน้อย 30 วัน
ด้วย



1 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
2 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย
ราคาที สมเหตุสมผล และการจําหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้
ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1.  บลจ.จะรับ
ชําระหนี 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. แจ้งข้อมูลต่อ
สํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้รับ
ทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 
ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที บลจ.
ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น พร้อมทั งรายละเอียดเกี ยวกับ
ทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่าง
น้อยเกี ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่า
ทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายใน
วันทําการถัดจากวันที 
บลจ. ได้แจ้งสํานักงาน
ตาม 1. เป็นระยะ
เวลา≥30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที 
สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการ
ดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ. ระบุไว้
ในการประกาศNAVและมูลค่าหน่วยในครั ง
ถัดจากวันที ได้รับทรัพย์สินนั นมาว่ากองทุน
ได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุน
สามารถขอดูรายละเอียดได้ที สํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้
ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า
3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สิน
ที กองทุนได้รับมาจาก
การรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

เพื อใช้ในการคํานวณNAVของกองทุนตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณNAVของกอง
ทุนที มีการรับชําระหนี 
ด้วยทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1.
ของส่วนที 1 บลจ. ต้องไม่นําทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี มารวม
คํานวณNAVของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้อง
นําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณNAVของกอง
ทุน

5. ดําเนินการกับ
ทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1.
ของส่วนที 1 ให ้บลจ. จําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึง
ถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ
(เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิในเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับ
ชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดัง
กล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อ
ผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที 
สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ.
ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลัก
เกณฑ์ดังนี 

5.2.1กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุน
นั นสามารถลงทุนไดบ้ลจ.อาจมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนก็ได้

5.2.2กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุน
นั นไม่สามารถลงทุนไดบ้ลจ. ต้องจําหน่าย
ทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถ
กระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถ
จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที 
บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงิน
สํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที ได้จาก
การบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วย
ภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือ
หน่วยตาม 1. ของส่วนที 1 แล้วแต่กรณี
ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ย
เงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับ
ชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการ
เฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย บลจ. อาจนํา
เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรก
ที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้ม
กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจนครบ
ถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี นั นไม่
คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที 
ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวม
คํานวณเป็นNAVของกองทุนก็ไดทั้ งนี 
บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้
ระบุรายละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0
หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี 
ตามตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าว
เป็นเงิน 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) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว 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 โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน 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) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด
(2) 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 (2) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสม
เหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคง
เหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

(3) กรณีที ปรากฏข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตาม (2) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ความในวรรคหนึ ง (2) และ (3) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมตลาดเงิน
(2) กองทุนรวมดัชนี
(3) กองทุนรวมอีทีเอฟ
(4) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(5) กองทุนรวมฟีดเดอร์

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้แล้วทั งหมดของกองทุน

22.1.4 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัด
หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

22.1.5 เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

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 ทั งนี เมื อได้ดําเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิก
กองทุน

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

2.แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญ
อย่างน้อย ดังนี 

(ก) บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการ
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวม
เพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทที มีความเสี ยงตํ่าสุด โดยไม่เก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
จากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอน
ย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยง
ชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
แจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุน
ไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดย
ครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
(2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด

2.2แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1)แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที มีหลักฐานว่า
สามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2)แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3)แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์
ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลือ
อยู่ของกองทุนดังกล่าว

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

4. รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

5. ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังRMFอื น
ตามแนวทางที กําหนดในข้อผูกพัน

โดยไม่ชักช้า

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า
ให้บริษัทจัดการดําเนินการ ดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บน
เว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วย
ของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วย
และผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าว

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุน
เพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแส
รายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั ว
สัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืน
เมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวัน
เลิก

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการ
อย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าว
ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3)

22/09/2565 ข้อผูกพัน  [0186/2548] หน้า 18 / 19



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 นใดแทนกองทุน กับผู้ออกหลักทรัพย์ที กองทุนลงทุนหรือมีไว้
เพื อให้ได้รับการชําระหนี หรือได้มาซึ งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนพึงจะได้จากการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์
ดังกล่าว

(6) รับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนและขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน การหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนเป็นการชั วคราว หรือการปฏิเสธการสั งซื อหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 6. "การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก" และกรณีการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูล
โครงการ ข้อ 11. "การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง" 

(7) ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ซื อขายหน่วยลงทุน

(8) เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตาม
เงื อนไขที ระบุในข้อ ข้อ 10. "การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(9) สั งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นๆ ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการ ข้อ 15. "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" 

(11) เปลี ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามที ระบุไว้ในรายละเอียดส่วนข้อมูลโครงการข้อ 19. "การ
ขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ"  

(12) ชี แจงและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อ
การเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(13) ยกเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดส่วนข้อผูกพัน 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 และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวันทําการ
นั 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 งจัดส่งและดําเนินการให้ผู้สนับสนุนจัดส่งหนังสือชี ชวน
ส่วนสรุปข้อมูลสําคัญพร้อมกับใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน เพื อประโยชน์ใน
การแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุน

(22) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผ
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทน
ตามเงื อนไขในการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดในข้อ 2 “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

(23) แต่งตั งนายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(24) จัดให้มีผู้สอบบัญชีซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

(25) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีของกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(26) แต่งตั งผู้สนับสนุนภายใต้หลักเกณฑ์ 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 งในปัจจุบันและที มีการแก้ไขเพิ มเติม ที กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที กําหนดในโครงการ

(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่างๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกอง
ทุน เช่น เงินซื อหน่วยลงทุน และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื นใดของกอง
ทุนและนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพย์สินของ กองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับชําระ
หรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั งนี ให้เป็นไปตามคําสั งของบริษัทจัดการ เมื อตรวจสอบ หลักฐานถูกต้องและครบถ้วน
แล้ว

(4) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(5) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที วิธีการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินอื นนอกจากที กําหนดไว้ในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(6) จ่ายเงินเฉลี ยคืนค่าหน่วยลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนเท่าที คงเหลืออยู่เมื อเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าตามสมควร

(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
(ค) จ่ายเงินส่วนที เหลือจากการกันเงินเพื อชําระหนี ทั งหมดของกองทุนแล้วคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามส่วนของหน่วยลงทุน
ที ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่
ทั งนี หน้าที ของผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดลงเมื อผู้ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

(8) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ เมื อเห็นว่าคํานวณถูกต้องแล้วผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายใด ๆ ที เกิดขึ นจากความผิดพลาดในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้และผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับรองความถูกต้องแล้ว

(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ย การ
เปลี ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษร

(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี และส่งแก่บริษัทจัดการ
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
ดอกเบี ย และอื นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งในปัจจุบันและ
ที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบดังกล่าวให้แจ้งบริษัทจัดการโดย
ทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้ดูแผลประโยชน์จัดทํารายงานเกี ยวกับเรื องดัง
กล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์
ดังกล่าว

(12) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดไว้ โดยเคร่งครัด

(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่าง
ทําการปิดโอนในชื อของกองทุน เพื อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับดอกเบี ยและอื นๆ

(14) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจาก
ทรัพย์สินของกองทุน

(15) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มี
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน กรณีไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนที ได้
รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน กรณีการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(16) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบริษัท จัดการ

(17) ให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี ตามวิธีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด

(18) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี
บัญชี และรายงานทุกรอบปีบัญชีของกองทุน เพื อแจ้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 2
เดือนนับตั งแต่วันสิ นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั งแต่วันสิ นปีบัญชีของกองทุน

(19) รับรองความถูกต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนแก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามจํานวน
เงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(20) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการแก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ และ/หรือ ชําระผล
ประโยชน์หรือทรัพย์สินอื นๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(21) รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากบริษัทจัดการเพื อเข้าบัญชีของกองทุน

(22) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการ ประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินอื นซึ งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นผู้สนับสนุนในการทําหน้าที รับฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

(23) ปฏิบัติหน้าที อื นๆ ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ 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 โดย
บอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 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 งแต่วันถัดจากวัน
ที 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

6 ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทาง
ที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถ
บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อย
กว่า 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 ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ชื อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ : เลขที  9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 025443935 โทรสาร : 0293777834 

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 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 : ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ฝ่ายสนับสนุนงานสาขา ชั น 7 อาคารสาขาถนนศรีอยุธยา
เลขที  513 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท ์: 022455200 ต่อ 272730 โทรสาร : 02640085859  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอย่างอื น ผู ้
สนับสนุนมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี 

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนจากบริษัทจัดการหรือกองทุน (ถ้ามี) ตามที ระบุในสัญญาแต่ง
ตั งผู้สนับสนุนสนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน

(2) บอกเลิกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนสนับสนุนการขายและ
รับซื 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 หรือชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน

(6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

(7) ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

(8) ชี แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ที มีผลก
ระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ

(9) ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีการโฆษณาเพื อจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด

(10) ทําหน้าที ให้บริการและให้ข้อมูลหรือเอกสารใดที จําเป็นในการตัดสินใจลงทุนในกองทุน แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/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 : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ให้เป็นไปตามหัวข้อ “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ทั งนี ในการขายคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องศึกษาคู่มือภาษีและกฎหมายที เกี ยวข้องให้เข้าใจอย่างละเอียด เพื อปฏิบัติตาม
เงื อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือดําเนินการคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนถูกต้องตามที กฎหมายที 
เกี ยวข้องกําหนด

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของ”กองทุนเปิดกรุงไทยวางแผนภาษีเพื อการเลี ยงชีพ3” ไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ ตามที กฎหมายกําหนด

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื อทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือแก้ไข วิธีจัดการ ได ้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ประกาศกําหนด

ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพียงรายเดียว 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 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับประโยชน์นี อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั งนี บริษัท
จัดการถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี มิได้ช่วยให้ระดับความเสี ยงและผล
ตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเปลี ยนแปลงเพิ มขึ นหรือลดลง

อนึ ง เนื องจากบริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เอง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิใน
การแก้ไข เปลี ยนแปลงหรือยกเลิกเงื อนไขเกี ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในอนาคตได้โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบก่อน

13.7.2. สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปจําหน่าย จ่ายโอน
หรือนําไปเป็นประกัน

13.7.3. สิทธิในการได้รับชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชําระค่าซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ในกรณีที กองทุนไม่
สามารถชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ภายใต้หัวข้อ “การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยน
หน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื 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

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

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 อบริษัทจัดการได้รับใบคําขอเปิดบัญชี และใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที 
กําหนดแล้ว บริษัทจัดการจะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบัญชี และ/หรือสําเนาใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานในการเปิดบัญชีและการซื อหน่วยลงทุน

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผู้เปิดบัญชีในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
รายละเอียดในคําขอเปิดบัญชี

3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื อผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับชําระค่า
ซื อหน่วยลงทุนแล้ว และผู้จองซื อหรือผู้สั งซื อหน่วยลงทุนนั นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และ
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนจะบันทึกการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ต่อเมื อนายทะเบียนได้
ทําการจัดสรรเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที มีผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลชื อแรกในคําขอเปิดบัญชีกองทุน
และ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดีหากผู้สั งซื อประสงค์
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที เห็นสมควร

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี 
4.1 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรก บริษัทจัดการโดยนาย
ทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน หรือภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กําหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที ทําการของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนสั งซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันทําการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือ
ภายในวันทําการที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนกําหนด ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่นําสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอารายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็น
รายการที 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
ดําเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรก และในกรณีที บริษัทจัดการขาย หรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั งแรก บริษัท
จัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่
วันทําการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

5.  บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที ถูกต้องที สุด ดังนั น หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ ใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับตั งแต่วันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน มิฉะนั น บริษัทจัดการจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อเป็นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื อหรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมเงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรือเพื ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที 1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนิน
การ

ของ บลจ.

กรณีกองทุนที บลจ.
ได้บันทึกมูลค่าตราสาร
หนี หรือสิทธิเรียกร้อง

เป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถ

ชําระหนี ได1้ หรือเมื อปรากฏ
ข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณา
แล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุน
โดยมีนัยสําคัญต่อNAV
ของกองทุนนั นประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา

ที สมเหตุสมผล2

1. การ
กําหนดให้
เป็น
ผู้มีสิทธิได้
รับเงินได้
สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื น
ที ได้จาก
การรับชําระ
หนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือ
หน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที 
บลจ. บันทึกมูลค่า
ตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น0เว้นแต่
บลจ. ดําเนินการตาม
1.2 ก่อนแล้ว

1.2อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วย
ทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียน
ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถ
ชําระหนี ไดก้็ได้ หรือเมื อ
ปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ.
พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาด
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถ
จําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุ
สมผล

2.การแจ้ง
ต่อ
สํานักงาน

ข้อมูล:ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี 
ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสํารอง (ถ้ามี) และวันที บลจ.
บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวัน
ที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูก
หนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่
กรณี

ระยะเวลา:ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

3.การจัดให้
มีข้อมูล

จัดให้มีข้อมูลตาม 2.
ไว้ที สํานักงานใหญ่
สํานักงานสาขาของ
บลจ. และสถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้
สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยของกอง
ทุน ภายในวันทําการ
ถัดจากวันที บลจ.แจ้ง
สํานักงานเป็นระยะ
เวลาอย่างน้อย 30 วัน
ด้วย



1 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
2 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย
ราคาที สมเหตุสมผล และการจําหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้
ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1.  บลจ.จะรับ
ชําระหนี 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. แจ้งข้อมูลต่อ
สํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที ได้รับ
ทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 
ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที บลจ.
ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น พร้อมทั งรายละเอียดเกี ยวกับ
ทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่าง
น้อยเกี ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่า
ทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายใน
วันทําการถัดจากวันที 
บลจ. ได้แจ้งสํานักงาน
ตาม 1. เป็นระยะ
เวลา≥30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที 
สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้ในการ
ซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการ
ดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ. ระบุไว้
ในการประกาศNAVและมูลค่าหน่วยในครั ง
ถัดจากวันที ได้รับทรัพย์สินนั นมาว่ากองทุน
ได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุน
สามารถขอดูรายละเอียดได้ที สํานักงาน
ใหญ่และสํานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้
ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า
3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สิน
ที กองทุนได้รับมาจาก
การรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

เพื อใช้ในการคํานวณNAVของกองทุนตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนด
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณNAVของกอง
ทุนที มีการรับชําระหนี 
ด้วยทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1.
ของส่วนที 1 บลจ. ต้องไม่นําทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี มารวม
คํานวณNAVของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้อง
นําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณNAVของกอง
ทุน

5. ดําเนินการกับ
ทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1.
ของส่วนที 1 ให ้บลจ. จําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึง
ถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ
(เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิในเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับ
ชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดัง
กล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อ
ผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที 
สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ.
ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลัก
เกณฑ์ดังนี 

5.2.1กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุน
นั นสามารถลงทุนไดบ้ลจ.อาจมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนก็ได้

5.2.2กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุน
นั นไม่สามารถลงทุนไดบ้ลจ. ต้องจําหน่าย
ทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถ
กระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถ
จําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที 
บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงิน
สํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที ได้จาก
การบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วย
ภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือ
หน่วยตาม 1. ของส่วนที 1 แล้วแต่กรณี
ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ย
เงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับ
ชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการ
เฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย บลจ. อาจนํา
เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรก
ที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้ม
กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจนครบ
ถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี นั นไม่
คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที 
ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวม
คํานวณเป็นNAVของกองทุนก็ไดทั้ งนี 
บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้
ระบุรายละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0
หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี 
ตามตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าว
เป็นเงิน 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) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว 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 โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน 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) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด
(2) 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 (2) วรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสม
เหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคง
เหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

(3) กรณีที ปรากฏข้อเท็จจริงซึ งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตาม (2) วรรคหนึ ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ความในวรรคหนึ ง (2) และ (3) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี 
(1) กองทุนรวมตลาดเงิน
(2) กองทุนรวมดัชนี
(3) กองทุนรวมอีทีเอฟ
(4) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(5) กองทุนรวมฟีดเดอร์

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่าย
ได้แล้วทั งหมดของกองทุน

22.1.4 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังต่อไปนี 
(1) มีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที ขัด
หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไปตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีทีเป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคล
อื นใดที มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

22.1.5 เมื อสํานักงานมีคําสั งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื อสํานักงานมีคําสั งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั งกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดตั งและจัดการกองทุน

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 ทั งนี เมื อได้ดําเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิก
กองทุน

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

2.แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญ
อย่างน้อย ดังนี 

(ก) บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนย้ายการ
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวม
เพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การจัดการ
ของบริษัทที มีความเสี ยงตํ่าสุด โดยไม่เก็บค่า
ธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
จากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอน
ย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยง
ชีพอื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
แจ้งต่อบริษัทจัดการเพื อโอนย้ายการลงทุน
ไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อ
คืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดย
ครบถ้วน ดังนี 
(1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุน
รวมเพื อการเลี ยงชีพอื นที อยู่ภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
(2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด

2.2แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1)แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยผ่านช่องทางใด ๆ ที มีหลักฐานว่า
สามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2)แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3)แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์
ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

3. จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลือ
อยู่ของกองทุนดังกล่าว

ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

4. รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3. ภายใน 10 วันทําการ
นับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

5. ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังRMFอื น
ตามแนวทางที กําหนดในข้อผูกพัน

โดยไม่ชักช้า

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า
ให้บริษัทจัดการดําเนินการ ดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1. แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บน
เว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วย
ของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วย
และผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าว

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุน
เพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแส
รายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั ว
สัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืน
เมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวัน
เลิก

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการ
อย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าว
ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี ภาครัฐเพื อการเลี ยงชีพ (RMF3)
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