
กองทนุเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี ้2YBA ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย  1 

 

 

 

 

 

กองทุนเปิดอีสท์สปริง  
Indonesia Active Equity  
ส่วนข้อมูลโครงการ 27 กรกฎาคม 2565 
 

 

 

 



สารบญั 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม                                                                          หน้า 

1. ข้อมลูทัว่ไป 1 
2. ประเภทกองทนุ 1 
3. ข้อมลูเก่ียวกบัจํานวนเงินทนุโครงการ 4 
4. การบริหารจดัการกองทนุ 5 
5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ (class of unit) 5 
6. การจา่ยเงินปันผล 5 
7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 5 
8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ย 9 
9. เคร่ืองมอืบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทนุรวม 13 
10. กําหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิมลูค่าหน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุ 20 

ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน 
1. บริษัทจดัการ  1 
2. ผู้ดแูลผลประโยชน์ 4 
3 นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 7 
4. ผู้จดัจําหน่าย 7 
5. ผู้ดแูลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) 7 
6. ผู้ลงทนุรายใหญ่ (Participating Dealer)  7 
7. ที่ปรึกษาการลงทนุ 7 
8. ที่ปรึกษากองทนุ 8 
9. ผู้ประกนั  8 
10. ผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ (Outsource) 8 
11. คณะตวัแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) 8 
12. Prime Broker 8 
13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ ถือหน่วยลงทนุ. 8 
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 10 
15. การกําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากดัในการจา่ยเงินปันผลแกผู่้ ถือหน่วยลงทนุ 11 
16. วิธีการชาํระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ. 11 
17. การจดัทําทะเบียนหนว่ยลงทนุ การโอนหน่วยลงทนุ และข้อจาํกดัในการโอนหน่วยลงทนุ 11 
18.การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ 13 
19. การเลิกกองทนุรวม 13 
20. การชําระบญัชีเมื่อเลิกกองทนุ 15 

 



รายละเอียดโครงการจัดการ

กองทุนเปดอีสทสปริง Indonesia Active Equity EASTSPRING Indonesia Active
Equity Fund

บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนอีสทสปริง (ประเทศไทย) จํากัด



กองทุนเปดอีสทสปริง Indonesia Active Equity
รายละเอียดโครงการจัดการ
1. ขอมูลทั่วไป

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปดอีสทสปริง Indonesia Active Equity
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : EASTSPRING Indonesia Active Equity Fund
ชื่อยอโครงการ : ES-INDONESIA
ประเภทโครงการ : กองทุนเปด
ประเภทการขาย : หลายครั้ง
การกําหนดอายุโครงการ : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกกองทุนนี้ ที่อยูในระหวางการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที่
เกิดเหตุการณดังตอไปนี้
1. ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุนไดตามที่ระบุไวใน
โครงการ หรือ
2. ในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดครั้งแรก ตํ่ากวา 500,000,000 บาท (หารอยลานบาทถวน) และบริษัทจัดการประสงคจะเลิก
กองทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบถึงเหตุการณดังกลาว รวมถึงผานชองทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือชองทางที่
เขาถึงไดงายและทั่วถึง

ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูลงทุนทั่วไป
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
วัตถุประสงคของโครงการ :

เพื่อสรางผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนใหไดใกลเคียงกับผลตอบแทนของกองทุน Fidelity Funds – Indonesia Fund โดยจะ
ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน สวนที่เหลือ
ลงทุนในหลักทรัพยอื่นใดที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

2. ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมฟดเดอร
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน Fidelity Funds – Indonesia Fund
ประเทศที่กํากับดูแลการเสนอขาย : ลักเซมเบิรก ( LUXEMBOURG )
เปนกองทุน UCITS :
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : ไมกําหนด
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับตางประเทศ : กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

กองทุนจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน Fidelity Funds – Indonesia Fund (กองทุน
หลัก) ในหนวยลงทุนชนิด Class Y Acc USD ที่จดทะเบียนซื้อขายในประเทศลักเซมเบิรก (Luxembourg) อยูภายใตการกํากับดูแล
ของ CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCITS ในอัตราสวนโดยเฉลี่ยในรอบป
บัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
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กองทุนหลักจะเนนลงทุนในตราสารทุนของประเทศอินโดนีเซียเปนหลัก  โดยจะลงทุนอยางนอยรอยละ 70 ในบริษัทที่อยูในประเทศ
อินโดนีเซีย ซึ่งอินโดนีเซียถือเปนตลาดเกิดใหม กองทุนหลักมีกลยุทธการลงทุนแบบเชิงรุก บริษัทจัดการกองทุนหลักจะทําการคัดเลือกหุน 
ของบริษัทที่กองทุนหลักจะลงทุนโดยอางอิงตามสวนประกอบของดัชนี MSCI Indonesia IMI Capped 8% (ดัชนี) 

กองทุนหลักดังกลาวบริหารจัดการโดย FIL Investment Management (Luxembourg) S.A และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ

สวนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเปน Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงใน
ตราสารทุนตางประเทศได หรือเปลี่ยนกลับมาเปน Feeder Fund ได โดยไมทําใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk profile) เพิ่มขึ้น 
ทั้งนี้ ใหเปนดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณตลาด และตองเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน อนึ่ง บริษัท
จัดการจะดําเนินการแจงผูถือหนวยลงทุนลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือชองทางอื่นใดที่บริษัทจัดการ
กําหนด กอนดําเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกลาว 

ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนในกองทุนหลักจะอยูในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐ โดยกองทุนอาจเขาทําสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ดังนั้น ผูลงทุนอาจจะ
ขาดทุนหรือไดรับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือไดรับเงินคืนตํ่ากวาเงินลงทุนเริ่มแรกได เชน กรณีที่คาเงินสกุลเงินดอลลารสหรัฐ มีแนวโนม
ออนคาลง ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX 
Derivatives) บางสวน อยางไรก็ตาม ผูจัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดสวนที่นอย หรืออาจพิจารณาไมปองกันความเสี่ยงในกรณีที่
คาเงินสกุลเงินดอลลารสหรัฐ มีแนวโนมแข็งคา 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio 
management (EPM)) ได หรืออาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) โดยเปนไปตาม
หลักเกณฑหรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซื้อโดย
มีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted) และ
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาระดับที่สามารถลงทุนได (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามที่
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหนวยลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวมตางประเทศตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ ในกรณีที่ชนิดของหนวยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนลงทุนนั้นไมเหมาะสมอีกตอไป หรืออาจสืบเนื่อง
จากการที่ชนิดของหนวยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจสงผลกระทบอยาง
มีนัยสําคัญ เชน เงื่อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เปนตน และ/หรือไดรับผลกระทบจากเหตุการณตางๆ เชน ภาวะตลาดและเศรษฐกิจ
มีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณไมปกติตางๆ เปนตน และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่กระทบตอการลงทุน เชน 
การเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับการลงทุนตางประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนไมสามารถเขาลงทุนในกองทุนหลักได 
หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นวาการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนหลัก ไมเหมาะสมอีกตอไป อาทิ กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนตาง
ประเทศดังกลาวตํ่ากวาผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกลเคียงกันอยางมีนัยสําคัญหรือติดตอกันเปนระยะเวลานาน 
หรือผลตอบแทนของกองทุนตางประเทศดังกลาวตํ่ากวาตัวชี้วัด (Benchmark) รอยละ 5 ตอปปฏิทิน หรือการลงทุนของกองทุนตาง
ประเทศไมเปนไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนตางประเทศกระทําความผิดรายแรงตามความเห็นของหนวยงานที่กํากับ
ดูแลกองทุนตางประเทศหรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจสงผลตอการดําเนินการของกองทุนในฐานะผูลงทุน หรือมีการเปลี่ยนแปลง
ผูบริหารของกองทุนรวมตางประเทศดังกลาว หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนการสงคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนหลัก
จากซื้อขายในประเทศลักเซมเบิรก (Luxembourg) เปนประเทศอื่น โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนและความ
เหมาะสมในทางปฏิบัติเปนสําคัญ รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินซื้อขายในกองทุนหลักจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐ เปนสกุล
เงินอื่นไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
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ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะไมขัดกับวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนของกองทุน และคํานึงถึงและรักษาผลประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุนเปนสําคัญ โดยไมถือวาเปนการดําเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน
แลว

รายละเอียดกองทุนหลัก: Fidelity Funds – Indonesia Fund ซึ่งบริหารและจัดการโดย FIL Investment Management 
(Luxembourg) S.A โดยกองทุนดังกลาวเปนกองทุนรวมที่เสนอขายใหกับผูลงทุนตางๆ ทั้งผูลงทุนทั่วไป (Retail Investors) และผูลงทุน
สถาบัน (Institutional investors) 

ปจจัยความเสี่ยงและขอมูลที่เกี่ยวกับการลงทุนที่สําคัญ ของกองทุนหลักไดถูกเปดเผยรายละเอียดไวในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม
ฉบับนี้แลว และผูถือหนวยลงทุนสามารถเขาถึงขอมูล Fidelity Funds – Indonesia Fund เพื่อศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 
www.fidelityinternational.com/legal/documents/FF/en/pr.ff.en.xx.pdf 

ชื่อ กองทุน Fidelity Funds – Indonesia Fund

โครงสรางของ
กองทุน

ISIN Code: LU0346391328
Bloomberg Code: FFINDOY LX
วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date): 25 มีนาคม 2551
สกุลเงิน (currency): ดอลลารสหรัฐฯ (USD) 
ตัวชี้วัด (Benchmark): MSCI Indonesia IMI Capped to 8% Index

วัตถุประสงคและ
นโยบายการลงทุน

กองทุนหลักจะเนนลงทุนในตราสารทุนของประเทศอินโดนีเซียเปนหลัก  โดยจะลงทุนอยางนอย
รอยละ 70 ในบริษัทที่อยูในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งอินโดนีเซียถือเปนตลาดเกิดใหม กองทุนหลักมีกลยุทธ
การลงทุนแบบเชิงรุก บริษัทจัดการกองทุนหลักจะทําการคัดเลือกหุน ของบริษัทที่กองทุนหลักจะลงทุน
โดยอางอิงตามสวนประกอบของดัชนี MSCI Indonesia IMI Capped 8% (ดัชนี) 

กองทุนหลักอาจลงทุนในบริษัท ประเทศ หรือหมวดอุตสาหกรรมที่ไมรวมอยูในดัชนีหรือมีนํ้าหนักการ
ลงทุนที่แตกตางจากดัชนีเพื่อโอกาสในการลงทุนที่มากขึ้น

นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธเพื่อปองกันความเสี่ยงและเพื่อสรางผล
ตอบแทนสวนเพิ่มได

อายุกองทุน ไมกําหนด
นโยบายจายเงินปน
ผล ไมมี

วันทําการซื้อขาย
หนวยลงทุน ทุกวันทําการ

บริษัทจัดการกองทุน
หลัก(Management 
company of the 
Master Fund )

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A

2a, Rue Albert Borschette, BP 2174 L-1246 Luxembourg

ผูรักษาทรัพยสินของ
กองทุน 
(Depositary)

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

80 Route d’Esch, L-1470 Luxembourg
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ผูตรวจสอบบัญชี
กองทุน

(Fund Auditor)

Deloitte Audit S.à r.l.

20, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg

คาธรรมเนียมและคาใชจายที่สําคัญของกองทุน Fidelity Funds – Indonesia Fund

คาธรรมเนียมหรือคาใชจาย อัตรารอยละ

คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)* รอยละ 0.08 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Entry charge) รอยละ 0.00
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Exit charge) รอยละ 0.00

คาธรรมเนียมและคาใชจายรวม

ทั้งหมดที่ประมาณการได (Ongoing charge)
รอยละ 1.09 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

หมายเหตุ : 
1.ในกรณีที่กองทุนรวมตางประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินคาธรรมเนียมการจัดการบางสวน เพื่อเปนคาตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนํา
เงินไปลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเงินจํานวนดังกลาวตกเปนทรัพยสินของ
กองทุน

2.อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแกไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนหลักได ในกรณีที่
กองทุนหลักมีการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมโครงการใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
กองทุนหลักโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบการแกไขเพิ่มเติมดังกลาว

3. การสรุปสาระสําคัญในสวนของกองทุนหลักไดถูกคัดเลือกมาเฉพาะสวนที่สําคัญและจัดแปลมาจากตนฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่
มีความแตกตางหรือไมสอดคลองกับตนฉบับภาษาอังกฤษ ใหถือตามตนฉบับภาษาอังกฤษเปนเกณฑ และ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
เปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาวใหสอดคลองกับกองทุนหลัก

3. ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินทุนโครงการ
จํานวนเงินทุนโครงการเริ่มตน : 3,500,000,000.00 บาท
นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี
ในระหวางระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนมากกวาจํานวนเงินทุน : เปนจํานวนรอยละ
15.0 ของจํานวนเงินทุนโครงการ
มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 10.0000 บาท
จํานวนหนวยลงทุนเริ่มตน : 350,000,000.0000 หนวย
ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท
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รายละเอียดเพิ่มเติม :

        หากบริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนโครงการ แตยังไมเต็มจํานวนรอยละ 15 ของจํานวนเงิน
ทุนโครงการ (Green shoe) บริษัทจัดการจะดําเนินการปดการเสนอขายหนวยลงทุน และอาจดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปน
กองทุนรวมกอนครบกําหนดสิ้นสุดการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกได โดยไมตองแจงผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา และใหถือวาไดรับ
ความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว  

4. การบริหารจัดการกองทุน
การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน
วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) :

- ที่มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไมซับซอน
วิธีการในการคํานวณ Global Exposure limit : Commitment approach 
อัตราสวนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไมเกินรอยละ : 100.0

- การลดความเสี่ยง (Hedging)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ลงทุน
กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : กองทุนไทยมุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก สวนกองทุนหลัก
มุงหวังใหผลประกอบการสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)
ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน

5. การแบงชนิดหนวยลงทุน (class of unit) : ไมมี
6. การจายเงินปนผล

นโยบายการจายเงินปนผล : ไมจาย
หลักเกณฑการจายเงินปนผล : -
กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน : -

7. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน
มูลคาขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : 1.00 บาท
จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด
วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผูถือหนวยลงทุน
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทําการ
การรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา
รายละเอียดเพิ่มเติม :

1. การกําหนดเวลา และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
การรับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบดุลยพินิจของผูลงทุน
กรณีที่ทํารายการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ภายในเวลาที่กําหนดของวันทําการซื้อขาย ใหถือวาเปนการสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยน
หนวยลงทุน ในวันทําการซื้อขายนั้น ในราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่คํานวณได ณ สิ้นวันทําการถัดจากวันทําการซื้อขาย ซึ่งจะใชมูลคาหนวย
ลงทุน ณ สิ้นวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนเปนเกณฑในการคํานวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ซึ่งเปนราคาที่รับรองโดยผูดูแลผลประโยชน
แลว

กรณีทํารายการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หลังเวลาที่กําหนดของวันทําการซื้อขาย หรือในวันหยุดทําการซื้อขาย ใหถือวาเปนการสั่ง
ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนในวันทําการซื้อขายถัดไป ในราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่คํานวณได ณ สิ้นวันทําการถัดจากวันทําการ
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ซื้อขายถัดไป ซึ่งจะใชมูลคาหนวยลงทุน ณ สิ้นวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนถัดไปเปนเกณฑในการคํานวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนซึ่งเปน
ราคาที่รับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว

2. รายละเอียดการขายคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :

2.1 รายละเอียดการขายคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม สําหรับผูถือหนวยลงทุนที่ลงทุนกองทุนนี้
บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะจัดใหมีการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยภายใน 5 วันทําการถัดจาก
วันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการ
ในตางประเทศของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศที่มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและผูประกอบ
ธุรกิจที่เกี่ยวของในตางประเทศ ซึ่งจะสงผลกระทบตอการชําระราคา ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมไดระบุเกี่ยวกับวันหยุดทําการในตาง
ประเทศดังกลาวไวแลวในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม) ตามวิธีการขอรับเงินคาขายดังนี้ หรือวิธีการอื่นใดอันจะเปนการอํานวยความ
สะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต เชน E-Wallet หรือ การโอนเงินผานระบบพรอมเพย (PromptPay) เปนตน 

1) ในกรณีที่การชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนเปนการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย นายทะเบียนหนวย
ลงทุนจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากที่ระบุในแบบคําขอเปดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวย
ลงทุน และราคาหนวยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศของผูประกอบธุรกิจการ
จัดการกองทุนตางประเทศที่มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและ ผูประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของในตางประเทศ ซึ่งจะ
สงผลกระทบตอการชําระราคา ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมไดระบุเกี่ยวกับวันหยุดทําการในตางประเทศดังกลาวไวแลวในหนังสือชี้ชวน)
ทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไขที่ระบุในสวนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมตามหัวขอ การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืน
แกผูถือหนวยลงทุน

2) ในกรณีที่การชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนโดยเช็ค นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกเช็คในนามผูถือหนวยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (โดย
มิใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศที่มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวมและผูประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของในตางประเทศ ซึ่งจะสงผลกระทบตอการชําระราคาซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมไดระบุเกี่ยวกับ
วันหยุดทําการในตางประเทศดังกลาวไวแลวในหนังสือชี้ชวน) และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 7 วันทําการ
ถัดจากวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน ทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไขที่ระบุในสวนรายละเอียดโครงการ
จัดการกองทุนรวมตามหัวขอ การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน

3) ในกรณีที่การชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนโดยนําเช็คในนามผูถือหนวยลงทุนเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวย
ลงทุนที่ธนาคารอื่นในเขตสํานักหักบัญชีกรุงเทพมหานครตามที่ไดระบุไวในใบคําขอเปดบัญชีกองทุน นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกเช็คใน
นามผูถือหนวยลงทุนและนําเช็คดังกลาวเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนที่ธนาคารอื่นหรือทําการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสภายใน 5
วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (โดยมิใหนับ
รวมวันหยุดทําการในตางประเทศของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศที่มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุน
รวมและผูประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของในตางประเทศ ซึ่งจะสงผลกระทบตอการชําระราคา ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมไดระบุเกี่ยวกับวันหยุด
ทําการในตางประเทศดังกลาวไวแลวในหนังสือชี้ชวน) ทั้งนี้ หากธนาคารที่ ผูถือหนวยลงทุนระบุใหนําเงินเขาบัญชีเงินฝากคิดคาธรรมเนียม
การรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส คาธรรมเนียมดังกลาวจะเปนภาระของผูถือหนวยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมวิธีการการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนอื่นใดอันจะเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือ
หนวยลงทุนในอนาคต โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดดังกลาว
ขางตน บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบ โดยจะปดประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะรับใบยืนยันการรับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบดุลยพินิจของผูลงทุน สามารถแจงความประสงคที่จะขอรับใบยืนยัน
ดังกลาวไดที่บริษัทจัดการ หรือชองทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนดเพิ่มเติม 

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนดรูปแบบ และ/หรือความถี่ในการออกใบยืนยันการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

ในกรณีที่บริษัทจัดการพบวาผูถือหนวยลงทุนที่มีความประสงคจะขายคืนหนวยลงทุนซึ่งไมมีหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และบัญชี
นั้นไมมีการติดตอขอใชบริการเปนเวลานานติดตอกันเกิน 1 ป บริษัทจัดการอาจปดบัญชีดังกลาวโดยไมตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ
ลวงหนา หากผูถือหนวยลงทุนระบุจํานวนหนวยลงทุนที่จะขายคืน หรือจํานวนเงินสุทธิที่ผูถือหนวยลงทุนตองการไดรับจากการขายคืน
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หนวยลงทุนในคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนมากกวาหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดย
นายทะเบียนหนวยลงทุนบริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึก
โดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น 

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการยังไม
สามารถรับซื้อคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนไดโดยอยูในระหวางการดําเนินการของบริษัทจัดการตามที่ระบุไวในสวนรายละเอียด
โครงการจัดการกองทุนรวมตามหัวขอการไมขายไมรับซื้อคืนไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง หรือการหยุดขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  ผู
ถือหนวยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนไดในระหวางวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดที่บริษัทจัดการหรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคําสั่งขายคืนจะสมบูรณก็ตอเมื่อไดรับ
การอนุมัติจากบริษัทจัดการกอน 

บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนจํานวนทั้งหมดที่ผูถือหนวยลงทุนไดมีคําสั่งขายคืนไว เวนแตกรณี
ตามที่ระบุไวในสวนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมตามหัวขอการไมขายไมรับซื้อคืนไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง หรือการหยุด
ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน

หากเกิดขอผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะดําเนินงานการตรวจสอบและแกไขขอผิดพลาดให
เปนไปตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด (ถามี) ใหแลวเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดรับแจงจากผูถือหนวยลงทุน 

เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่องโทรสารของผูสั่งขายคืน หรือเครื่องพิมพของผูสั่งขายคืน หรือเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติเปนเพียง
เอกสารบันทึกรายการเทานั้น ไมใชหลักฐานในการทํารายการอยางสมบูรณบริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยูกับบริษัทจัดการหรือผู
สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเปนหลักฐานในการทํารายการที่สมบูรณ และใชอางอิงได 

สิทธิของผูถือหนวยลงทุนในการขายคืนหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนไดบันทึกขอมูลการขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวย
ลงทุนแลวเทานั้น 

2.2 รายละเอียดการขายคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม สําหรับผูลงทุนที่สนใจลงทุนในหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต

1. ผูลงทุนที่ซื้อกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวย
ลงทุนผานบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด (ถามี)

ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลคา หรือจํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าในการขายคืนหนวยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืนหนวยลงทุน วัน
และเวลาในการขายคืนหนวยลงทุน วิธีการนําสงเงินคาขายคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไวในกรมธรรมประกันชีวิต และ/หรือเอกสาร
การขายที่ผูถือหนวยลงทุนไดรับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะตองอยูภายใตกรอบระยะเวลาที่กําหนดไวในโครงการ 
และคําสั่งขายคืนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตไดสงคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวมายังบริษัทจัดการแลว โดยบริษัทประกันชีวิตอาจ
ตองการเอกสารหลักฐานจากผูถือกรมธรรมจนครบถวน กอนสงคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนมายังบริษัทจัดการ อนึ่ง บริษัทประกันชีวิตจะ
ดําเนินการขายหนวยลงทุนที่ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน 

ทั้งนี้ ผูลงทุนที่ซื้อกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนที่ประสงคจะขายคืนหนวยลงทุน สามารถขายคืนหนวยลงทุน โดยระบุเปนจํานวน
หนวยลงทุน โดยใชแบบฟอรมของบริษัทประกันชีวิต ตามจํานวนขั้นตํ่าและเงื่อนไขที่ระบุไวในกรมธรรม 

บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกตัวแทนของผูถือกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน (กลาวคือ บริษัท
ประกันชีวิตที่ออกกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน) ภายใน 5 วันทําการ นับแตวันรับซื้อคืนหนวยลงทุน (โดยมิใหนับรวมวันหยุดทํา
การในตางประเทศของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศที่มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและผู
ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของในตางประเทศ ซึ่งจะสงผลกระทบตอการชําระราคาซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมไดระบุเกี่ยวกับวันหยุดทําการใน
ตางประเทศดังกลาวไวแลวในโครงการ) โดยตองเปนไปตามเงื่อนไขและขอกําหนดในโครงการ ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย บริษัทประกันชีวิตมีหนาที่ตองชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับจาก
บริษัทจัดการใหแกผูถือกรมธรรมภายใน 5 วันทําการนับแตวันรับซื้อคืนหนวยลงทุน (โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการในตางประเทศของผู
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศที่มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและผูประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของใน
ตางประเทศ ซึ่งจะสงผลกระทบตอการชําระราคาซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมไดระบุเกี่ยวกับวันหยุดทําการในตางประเทศดังกลาวไวแลวใน
โครงการ) โดยวิธีการรับคาขายคืนหนวยลงทุนเปนไปตามวิธีที่บริษัทประกันชีวิตกําหนดไวในกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน 
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2. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน :
ในบางกรณี บริษัทประกันชีวิตอาจมีขอตกลงกับผูถือหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิตที่จะดําเนินการสงคําสั่งซื้อ / ขายคืนหนวยลงทุน
เปนประจําหรืออัตโนมัติหรือตามเงื่อนไขใด ๆ ทุกเดือน และ/หรือดําเนินการนําเงินจากการขายคืนหนวยลงทุนมาชําระคาธรรมเนียมหรือคา
ใชจายอื่นใด ๆ ที่บริษัทประกันชีวิตเรียกเก็บเงินจากผูถือหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต ทั้งนี้ การสงคําสั่งซื้อ/ขายคืนหนวยลงทุน
หรือคําสั่งใด ๆ เกี่ยวกับการดังกลาวในแตละครั้งโดยบริษัทประกันชีวิต ถือวาบริษัทประกันชีวิตไดรับมอบอํานาจจากผูถือหนวยลงทุนควบ
กรมธรรมประกันชีวิตใหสงคําสั่งดังกลาวมายังบริษัทจัดการเรียบรอยแลว โดยบริษัทประกันชีวิตอาจจะสรุปคาใชจายดังกลาวและจัดสงใหผู
ถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนเปนรายป ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจสอบคาใชจายลาสุดไดตามชอง
ทางที่บริษัทประกันชีวิตจะเปดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขายตามรูปแบบและเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตตกลงกับลูกคา

รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มชองทาง วิธีการ วันและเวลาทําการซื้อขายหนวยลงทุนหรือการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในอนาคต หรือเปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทําการ
ซื้อขายหนวยลงทุน เพื่อใหสอดคลองกับการลงทุนในตางประเทศ เชนกรณีที่เกิดจากวันหยุดทําการของกองทุนรวมในตางประเทศที่กองทุน
ไปลงทุน หรือกรณีอื่นใด ที่อาจมีผลกระทบตอการรับคําสั่งซื้อขายของกองทุน หรือเพื่อลดความเสี่ยง ปองกันผลกระทบในทางลบ หรือเพื่อ
ผลประโยชนของกองทุนโดยรวม โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกลาว
ขางตน บริษัทจัดการจะแจงใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน เวนแตการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตนเปนการเปลี่ยนแปลงที่เปนประโยชน
กับผูถือหนวยลงทุน หรือไมกระทบสิทธิของผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงาน ก.ล.ต.ทราบและประกาศใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน ยกเวนกรณีที่เกิดจากปจจัยที่ควบคุมไมได หรือกรณีจําเปนและสมควร บริษัทจัดการจะแจงการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยพลัน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงมูลคาขั้นตํ่าของการสั่งซื้อหนวยลงทุนครั้งแรก และ/หรือการสั่งซื้อหนวยลงทุนครั้งถัดไป และ/หรือ 
มูลคาขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน โดยปรับเพิ่มไดสูงสุดไมเกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน โดยปรับเพิ่ม
ไดสูงสุดไมเกิน 100 หนวย โดยใหถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน กอนวันดําเนินการดังกลาว (ทั้งนี้ หากในกรณีที่เปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 1 วัน กอนวันดําเนินการดังกลาว) โดยติดประกาศดังกลาวไวที่ที่ทําการของบริษัทจัดการและผู
สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และประกาศในเว็บไซตบริษัทจัดการ หรือชองทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด 

เงื่อนไข ขอจํากัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :

1. การชําระคารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน :
กรณีบริษัทจัดการไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน และจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทน
บริษัทจัดการจะกําหนดขั้นตอนการดําเนินการตอไป โดยบริษัทจัดการตองไดรับมติพิเศษใหชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอื่นแทนเงินจากผูถือหนวยลงทุน

2. การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน :

2.1 บริษัทจัดการจะเลื่อนกําหนดชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปดไวแลวได 
กรณีดังตอไปนี้ 

(1) บริษัทจัดการ พิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีที่เขาเหตุดังตอไปนี้ โดยไดรับความเห็นชอบของผูดูแลผล
ประโยชนแลว
(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จายโอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูนอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผูถือหนวยลงทุนมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนกอนหรือในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการ พบวา ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตองโดยมี
มูลคาตั้งแต 1 สตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของมูลคาหรือราคาที่ถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลใน
รายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา

2.2 การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนตามขอ 2.1 ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ประกาศกําหนด
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3. เงือนไขและขอจํากัดในการจัดสรรและการโอนหนวยลงทุน :

3.1 ผูถือหนวยลงทุนไมอาจโอนหนวยลงทุนใหกับหรือเพื่อประโยชนกับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมีถิ่นฐานอยูในประเทศสหรัฐ
อเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูที่มีหนังสือเดินทางของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือผูถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคลรวมถึงบริษัท หรือหางหุนสวน เปนตนซึ่งจัดตั้งขึ้นภาย
ใตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกลาว 3)หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งใน และ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา 4) ผูลงทุนซึ่งติดตอหรือรับขอมูล หรือสงคําสั่งเกี่ยวกับหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหนวย
ลงทุนดังกลาวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผูลงทุนที่ใชตัวแทนหรือผูจัดการที่ตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดัง
กลาว 5) กองทรัพยสินของบุคคลและนิติบุคคลดังกลาวตามขอ1 – ขอ4 

ดังนั้น บริษัทจัดการจะไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน หากการโอนนั้นเปนการโอนหรือจําหนายใหกับหรือเพื่อประโยชนกับผูลงทุนที่มี
ลักษณะดังกลาวขางตน 

3.2 เงื่อนไขและขอจํากัดในการจัดสรรและการโอนหนวยลงทุน เฉพาะผูถือหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมใหมีการโอนเปลี่ยนมือหนวยลงทุน และ/หรือ การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางกองทุนใดภายใตการ
จัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีของผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน 

เงื่อนไข ขอจํากัด การไมขายไมรับซื้อคืนไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคําสั่งซื้อ / คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขากองทุนเปนการชั่วคราวหรือถาวรก็ได 

ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นวา การหยุดรับคําสั่งดังกลาวจะเปนการรักษาประโยชนกองทุนและผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศ
ลวงหนาอยางนอย 3 วันกอนการหยุดรับคําสั่งซื้อ / คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา โดยติดประกาศดังกลาวไวที่บริษัทจัดการ สํานักงาน
และสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 3 วันนับแตวันที่ประกาศหยุดรับคําสั่งซื้อ 
/ คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขาเปนการชั่วคราวหรือถาวร 

8. คาธรรมเนียมและคาใชจาย
8.1 คาธรรมเนียมรวม

ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ : 3.745 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ่มเติม :

คาธรรมเนียมรวม รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว 

8.2 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 2.14 ตอปของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด
เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ ผูดูแลผลประโยชน และนายทะเบียน ณ วันที่คํานวณ
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.107 ตอปของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคา
หนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ ผูดูแลผลประโยชน และนายทะเบียน ณ วันที่คํานวณ
ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.214 ตอปของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวย
มูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ ผูดูแลผลประโยชน และนายทะเบียน ณ วันที่คํานวณ
คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไมมี
คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่นๆ : มี

ประมาณการคา ในอัตราไมเกินรอยละ 1.284 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
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รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :

รายละเอียดของคาธรรมเนียมอื่นๆ

1. คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ จะเรียกเก็บตามจํานวนที่จายจริง ทั้งนี้ ในอัตราไมเกินรอยละ 1.07 ตอป ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนรวมเฉลี่ยตอป

2. อากรแสตมปและคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยหรือตราสารตางๆ ตามที่จายจริง คาใชจายในการโอนหลักทรัพย รวมทั้งการจัดทํา
หนังสือหรือเอกสารการเปนเจาของหลักทรัพย เชน คาใชจายในการเบิกใบหุนกู คาใชจายในการรับโอนพันธบัตรที่ธนาคารแหงประเทศ
ไทยเปนนายทะเบียน เปนตน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพยหรือตราสารตางๆ

3. คาสอบบัญชีและคาใชจายในการสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบทรัพยสินที่อยูในประเทศและตางประเทศ คาใชจายตางๆที่เกิด
ขึ้นจากการปฏิบัติตามคําสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศสมาคม

4. คาธรรมเนียมผูชําระบัญชี คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนในระหวางการชําระบัญชีกองทุน คาใชจายในการสอบบัญชีเมื่อเลิก
กองทุน คาใชจายในการเฉลี่ยหรือชําระเงิน หรือทรัพยสินอื่นคืนแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อเลิกกองทุน คาใชจายในการจดทะเบียนเลิก
กองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคาใชจายอื่นๆ ในระหวางการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

5. คาธรรมเนียมและคาใชจายของผูดูแลผลประโยชน ศูนยรับฝากหลักทรัพย และ/หรือผูรับฝากหลักทรัพยสินในตางประเทศ และคา
ธรรมเนียมและคาใชจายอื่นใดที่เกี่ยวของกับการลงทุนในหลักทรัพยในตางประเทศของกองทุน ตามที่จายจริง

6. คาใชจาย คาธรรมเนียม และ/หรือ คาภาษีอากร ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนหรือมีไวในทรัพยสินหรือหลักทรัพยทั้งใน
ประเทศไทยและตางประเทศ เชน การจัดหา ใหไดมา รับมอบ สงมอบ ดูแล เก็บรักษา ปองกันผลประโยชน คาธรรมเนียมและคาใชจาย
ในการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ การโอนเงิน คาใชจายของศูนยรับฝากหลักทรัพยตางประเทศในการใหบริการทั่วไป คา
ธรรมเนียมและคาใชจายที่เกี่ยวของกับการปองกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือความเสี่ยงอื่นใดที่เกี่ยวของกับการลงทุน
ในหลักทรัพยทั้งในและตางประเทศ เชน สัญญา Forward, Swap, Future และคาใชจายหรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่จายจริง รวมถึง
คาใชจายและคาธรรมเนียมอื่นใดเพื่อใหกองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพยดังกลาว เปนตน

7. คาใชจาย (ถามี) ในการดําเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนที่ฟองรองใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่หรือเรียกคาสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คาใชจายดาน
กฎหมายในการดําเนินคดีทางศาล ตามที่จายจริง

8. คาที่ปรึกษากฎหมาย คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื่อการรับชําระหนี้ใดๆ ของกองทุนตามที่จายจริง

9. คาใชจายในการรับชําระเงินคาจองซื้อ ชําระเงินคาขาย คาใชจายตางๆในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เชน คาธรรมเนียมตางๆที่
ธนาคารเรียกเก็บ คาอากรแสตมป คาไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร คาสมุดเช็ค ตามที่จายจริง (ถามี)

10. คาธรรมเนียมสําหรับการใชบริการทดรองจายเงิน เพื่อชําระราคาหลักทรัพยลวงหนาจาก global custodian สําหรับกรณีการ
ลงทุนในตางประเทศ และคาใชจายที่เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) ตามที่จายจริง

11. คาใชจายที่เกี่ยวของกับการใชหรืออางอิงดัชนีหลักทรัพยเครื่องหมายการคา และ/หรือเครื่องหมายบริการของ
ตลาดหลักทรัพยและ/หรือของผูคํานวณและประกาศดัชนี (Index Provider)รวมถึงคาใชจายที่เกี่ยวของกับการเขาถึงขอมูลที่เปน
สวนประกอบของดัชนีผานชองทางตางๆ อาทิ เชน Bloomberg เปนตน

12. คาใชจายในการจัดทํา คาพิมพ และคาแปลหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน แบบฟอรมคําขอใชบริการกองทุนเปด คําสั่งซื้อ
หนวยลงทุน คําสั่งขายคืนหนวยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน (Fund Book) หรือ
รูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบใหดําเนินการได ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถามี)
รายงานการถือหนวยลงทุน และแบบฟอรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน รวมถึงคาใชจายในการแปลเอกสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ
กองทุนเปนภาษาตางประเทศ

13. คาใชจายในการจัดทํา คาพิมพ และคาใชจายในการนําสงหนังสือบอกกลาว ประกาศซึ่งรวมถึงการลงประกาศตางๆ ในหนังสือพิมพ
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รายวัน รายงานตางๆ หรือขาวสารถึงผูถือหนวยลงทุนและบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับ กองทุนที่บริษัทจัดการจัดทําขึ้นหรือมีหนาที่จัดทําขึ้น
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด 

14. คาใชจายในการจัดตั้งและเก็บรักษาฐานขอมูลและสถิติขอมูลของผูถือหนวยลงทุน

15. คาธรรมเนียมหรือคาใชจายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุน รวมถึงคาใชจายในการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปน
กองทุนรวม เชน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

16. คาใชจายอันเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแกไขโครงการ คาไปรษณียากรสําหรับหนังสือโตตอบกับผูถือหนวยลงทุน คาใชจายใน
การจัดประชุมผูถือหนวยลงทุนฯลฯ

17. คาใชจายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถามี)

ทั้งนี้ คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุน ใหรวมถึงคาธรรมเนียมและคาใชจายที่เกี่ยวของกับการลงทุนหรือมีไวซึ่ง
หลักทรัพยหรือทรัพยสินที่กองทุนลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ 

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมขางตนรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว 

8.3 คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end fee)

เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 1.5 ของมูลคาซื้อขาย

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end fee)
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end fee) : ไมมี

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switching in)
อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจากกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการ

เดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น
ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราเดียวกับคาธรรมเนียมการขาย (Front-end fee)
รายละเอียดเพิ่มเติม :-

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switching out)
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switching out) : ไมมี

คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน : มี
คาธรรมเนียม : 5.0 บาท
ตอหนวยลงทุน : 1000.0 หนวย
หรือเศษของ : 1000.0 หนวย

คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : มี
ฉบับละ : 50.0 บาท

คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่น : มี
คาธรรมเนียมอื่นๆ : สวนตางมูลคาหนวยลงทุน (Spread)
ในอัตราไมเกิน รอยละ ของมูลคาหนวยลงทุน : 0.25

รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน) :

โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขาย/สับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขากับผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละประเภทของ ผูลงทุนไม
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เทากัน รวมถึงขอสงวนสิทธิในการแกไข ยกเลิก หรือเพิ่มเติมการคิดคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือ
หนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ การแกไขตองเปนไปตามประกาศสํานักงานกําหนด และบริษัทจัดการจะแจงรายละเอียดใหผูลงทุนทราบใน
หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญของกองทุน 

หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกลาวขางตน บริษัทจัดการจะแจงใหทราบโดยติดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของ
บริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ใชเปนสถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุน 
(ถามี) หรือที่เว็บไซตของบริษัทจัดการ 

รายละเอียดของคาธรรมเนียมอื่นๆ

สวนตางมูลคาหนวยลงทุน (Spread) เปนมูลคาที่จะถูกรวมเขาไปเปนราคาขายหนวยลงทุนหรือหักจากมูลคาหนวยลงทุนเพื่อใชเปน
ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ สวนตางมูลคาหนวยลงทุนคิดเปนอัตรารอยละไมเกิน 0.25 ของมูลคาหนวยลงทุนเพื่อใชใน
การคํานวณราคาขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และสวนตางดังกลาวจะถูกนําสงเขาหรือตกเปนของกองทุนทั้งจํานวน เพื่อนําไปชําระ
เปนคาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพยของกองทุน 

สวนตางมูลคาหนวยลงทุน (Spread) จะไดรับการยกเวนไมถูกรวมเขาไปเปนราคาขายหนวยลงทุนในชวงการเสนอขายหนวยลงทุนครั้ง
แรก ทั้งนี้ การสั่งซื้อ หรือสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก จะมีการรวมสวนตางมูลคาหนวยลงทุน
เขาไปในราคาขาย หรือราคารับซื้อคืน.หรือราคาสับเปลี่ยนเขา หรือราคาสับเปลี่ยนออก 

สวนตางมูลคาหนวยลงทุนจะถูกนําสงเขาหรือตกเปนของกองทุนทั้งจํานวน เพื่อนําไปชําระเปนคาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพยของ
กองทุน เชน คาธรรมเนียมนายหนาซื้อขายหลักทรัพย หรือคาใชจายอื่นๆ เพื่อนําไปชําระเปนคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของ หรือคาใชจาย
อื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราการกําหนด
สวนตางมูลคาหนวยลงทุนดังกลาวใหสอดคลองกับอัตราคานายหนาในการซื้อขายหลักทรัพย 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงสวนตางมูลคาหนวยลงทุนใหสอดคลองกับคาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพยที่เกิดขึ้นจริง 

คาใชจายอื่นๆ ที่ผูถือหนวยลงทุนขอใหบริษัทจัดการดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนเปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติตามที่จายจริง 
เชน คาใชจายในการจดแจงการจํานํากับนายทะเบียนหนวยลงทุน คาแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลในทะเบียน ตามที่จายจริง 

บริษัทจัดการอาจจะยกเวนสวนตางมูลคาหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนที่สับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายใตบริษัทจัดการ ตาม
รายละเอียดที่บริษัทจัดการจะประกาศใหผูถือหนวยทราบลวงหนา 

8.4 วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม
การคํานวณคาธรรมเนียมการจัดการกองทุน คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนและคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน จะคํานวณ
ทุกวันโดยใชมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ ผูดูแลผลประโยชนและ
นายทะเบียน ณ วันที่คํานวณ ของกองทุนในแตละวันเปนฐานในการคํานวณและจะเรียกเก็บจากกองทุนเปนรายเดือน
การคํานวณคาใชจายอื่นๆตามขอ 1 โดยกองทุนจะทยอยตัดจายคาโฆษณาตามระยะเวลาของประโยชนที่ไดรับ หรือบริษัทจัดการจะ
พิจารณากําหนดระยะเวลาที่ใชในการตัดจายที่เหมาะสม โดยระยะเวลาดังกลาวจะไมเกิน 1 ปนับตั้งแตวันที่เกิดคาโฆษณานั้น

การคํานวณคาใชจายอื่นๆตามขอ ขอ 2 ถึง 6 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีคาใชจายเกิดขึ้นตามจํานวนที่จายจริง และในทางบัญชีจะ
ตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนครั้งเดียวทั้งจํานวน ยกเวนคาใชจายตามขอ ขอ 3 โดยในทางบัญชีจะตัดจายเปนคาใชจายกองทุน
เปนรายวันโดยเฉลี่ยเทากันทุกวันตามระยะเวลาในรอบบัญชี

สําหรับคาใชจายอื่นๆตามขอ 7 ถึง 17 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีคาใชจายเกิดขึ้นตามจํานวนที่จายจริง โดยในทางบัญชีจะตัดจาย
เปนคาใชจายกองทุนเปนรายวันโดยเฉลี่ยเทากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะไดรับประโยชนจากคาใชจายนั้นๆ ทั้งนี้การตัดจายคาใช
จายดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย 

สําหรับคาใชจายอื่นๆตามขอ 10 ในสวนคาใชบริการทดรองจายเงินเพื่อชําระราคาหลักทรัพยลวงหนาจากglobal custodian 
สําหรับกรณีการลงทุนในตางประเทศ และคาใชจายที่เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) นั้นจะเรียกเก็บจากกองทุนรวม
ตามที่จายจริง
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8.5 การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย

1. ในกรณีที่บริษัทจัดการไดดําเนินการลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามที่ไดระบุไวในโครงการ บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลเรื่อง
ดังกลาวใหผูลงทุนทราบอยางทั่วถึงดวยวิธีการที่เหมาะสมภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่มีการลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดัง
กลาว เชน เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือจัดใหมีขอมูลเรื่องดังกลาวไว ณ สถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุนทุก
แหงของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) เปนตน
การลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใหแตกตางไปจากโครงการใหถือวาสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบการแกไข
เพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกลาวเมื่อบริษัทจัดการไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว

2. กรณีที่บริษัทจัดการจะเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย แตไมเกินอัตราสูงสุดตามที่ระบุไวในโครงการ บริษัทจัดการจะ
เปดเผยขอมูลเรื่องดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้น โดย
ติดประกาศดังกลาวไวที่ที่ทําการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ
หรือชองทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด

3. กรณีที่บริษัทจัดการจะเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเกินอัตราสูงสุดของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามที่ระบุไวใน
โครงการ ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลายอนหลัง 1 ป นับแตวันที่บริษัทจัดการจะขึ้นคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาว บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการ ดังตอไปนี้
3.1 กรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นไมเกินกวาอัตรารอยละ 5 ของอัตราขั้นสูงสุดดังกลาว บริษัทจัดการจะแจง
ใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วันกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นดังกลาว โดยติดประกาศดังกลาวไวที่
ที่ทําการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือชองทางอื่นใดที่บริษัท
จัดการกําหนด
3.2 กรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นเกินกวาอัตรารอยละ 5 ของอัตราขั้นสูงสุดดังกลาว บริษัทจัดการตองได
รับมติพิเศษ

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง ตามขอ 3 บริษัทจัดการจะตองแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแตวัน
เปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาว 

9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทุนรวม
- เครื่องมือการกําหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย

คาธรรมเนียมการขายคืนที่ไมเปนไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กําหนด (liquidity fee) :
กองทุนรวมทั่วไป

อัตราคาธรรมเนียม liquidity fee ไมเกินรอยละ (ของมูลคาหนวยลงทุน) : 2.00
รายละเอียดเพิ่มเติม :

ระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก ไมตํ่ากวารอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนไมเกินกวา 30 วัน 

หลักเกณฑและเงื่อนไข 
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก และ
หรือระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บ
ไซดของบริษัทจัดการหรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด 

ขอสงวนสิทธิ์ 
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- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริงไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมเกิน
อัตราสูงสุดที่กําหนดไวในโครงการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้ไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมตํ่ากวามูลคาการขาย
คืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก และ/หรือ ไมเกินกวาระยะเวลาถือครองที่กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผย
ในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมและเว็บไซดของบริษัทจัดการหรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑและ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกตางกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุน และ/หรือมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกได
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี)มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั้น

การพิจารณาใชเครื่องมือ 
- บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใช Liquidity fee ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
- บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก
1) ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) เชน bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไป
จากการซื้อขายทรัพยสินตนทุนและคาใชจายในการรักษาสัดสวนการลงทุน และ/หรือ ตนทุนและคาใชจายที่ถูกเรียกเก็บจาก
กองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงตนทุนและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ เปนตน
2) ตนทุนและคาใชจายการทําธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลองรองรับธุรกรรมขนาดใหญ (ถามี) และ/หรือ ตนทุนในการ
ปรับใชตราสารอนุพันธเพื่อปองกันความเสี่ยง
3) ระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนของผูถือ
หนวยลงทุนที่สอดคลองกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย
4) สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง
5) พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน
6) ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัย
ที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
- ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลคา
ทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถามี) หรือการเพิ่ม
คาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs)
(ถามี) และสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได
- ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน อยางไรก็ตามการใช
เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนตอไป เครื่องมือ
นี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนิน
การใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

เมื่อกองทุนปลายทางใช liquidity fee บริษัทจัดการจะดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง ตามขอมูลที่ไดรับจาก 
กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดสวนจากการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออกที่ หรือเปนไปตามดุลพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ ซึ่งจะดําเนินการตามภายใตหัวขอกองทุนรวม
ทั่วไป และเปนไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวของกําหนด 

การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing pricing) :
กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
ดวยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่มเติม :
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หลักเกณฑและเงื่อนไข 
- บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือก
ใช Swing Pricing ที่เปน Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ
- swing factor มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง
ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก
1. ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) เชน bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไป
จากการซื้อขายทรัพยสินตนทุนและคาใชจายในการรักษาสัดสวนการลงทุน และ/หรือ ตนทุนและคาใชจายที่ถูกเรียกเก็บจาก
กองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงตนทุนและ/หรือคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ เปนตน
2. ตนทุนและคาใชจายการทําธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลองรองรับธุรกรรมขนาดใหญ (ถามี) และ/หรือ ตนทุนในการ
ปรับใชตราสารอนุพันธเพื่อปองกันความเสี่ยง
3. ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
- Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก
1. สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง
2. พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน
3. ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
- ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช Swing Pricing พรอมกับ Anti-dilution levies – ADL แตสามารถใชรวมกับ
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

ขอสงวนสิทธิ์ 
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี)มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา swing factor ที่เรียกเก็บจริง ไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมเกินอัตรา
สูงสุดที่กําหนดไวในโครงการ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทําการที่มีการใช
เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนิน
การใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ swing pricing ในวันทําการนั้น แมหากภายหลัง
ปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทําการนั้นไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่
ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ซึ่งเปนไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใชเครื่องมือ 
- บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใช Swing Pricing ที่แตกตางกันในแตละวันทําการ ที่มีการใชเครื่องมือนี้
- ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช partial swing pricing จะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขาย
หนวยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีคาเกินกวา swing threshold ที่บริษัทจัดการ
กําหนด โดยที่มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) บวกมูลคาการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนออก (switch out)
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนิน
การใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

เมื่อกองทุนปลายทางใช swing pricing บริษัทจัดการจะดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง ตามขอมูลที่ไดรับจาก 
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กองทุนปลายทาง โดยใชหลักการ best effort ซึ่งเปนไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและ
ผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใตหัวขอกองทุนรวมทั่วไป และเปนไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวของกําหนด 

คาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) :
กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑและเงื่อนไข 
- บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน
- บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยูภายใตกฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่น ทั้งนี้ การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของ ไดแก
1) ตนทุนและคาใชจายจากการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (transaction costs) เชน bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไป
จากการซื้อขายทรัพยสินตนทุนและคาใชจายในการรักษาสัดสวนการลงทุน และ/หรือ ตนทุนและคาใชจายที่ถูกเรียกเก็บจาก
กองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงตนทุนและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ เปนตน
2) ตนทุนและคาใชจายการทําธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคลองรองรับธุรกรรมขนาดใหญ (ถามี) และ/หรือ ตนทุนในการ
ปรับใชตราสารอนุพันธเพื่อปองกันความเสี่ยง
3) ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
- การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของที่เกี่ยวของ ไดแก
1) สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง
2) พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน
3) ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
- ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไมใช ADLs พรอมกับ Swing Pricing แตสามารถใชรวมกับเครื่องมือในการบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

ขอสงวนสิทธิ์ 
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี) มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทําการที่มีการใช
เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่
ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อ
หนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทําการนั้นไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียก
เก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน ซึ่งเปนไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก เพียงฝงใดฝงหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัท
กําหนดไว รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันได และขอสงวนสิทธิที่
จะมีขอกําหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวย
ลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกําหนดได
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บจริง ไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมเกินอัตราสูงสุดที่
กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซดของบริษัทจัดการ
หรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใชเครื่องมือ 
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- บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใชการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคาเกินกวา ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่
มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) บวกมูลคาการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก
(switch out)
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
- บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใชขอมูลดังตอไปนี้
1) มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขามากกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
2) มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขานอยกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยน ออก
ทั้งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที่ตางกัน
- ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน อยางไรก็ตามการใชเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยที่ยังคงลงทุนในกองทุนตอไป เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสราง
ผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให
สอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

เมื่อกองทุนปลายทางใช ADLs บริษัทจัดการจะดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง ตามขอมูลที่ไดรับจาก กองทุน
ปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดสวนจากการทํารายการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวย
ลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก หรือเปนไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือ
หนวยลงทุนเปนสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใตหัวขอกองทุนรวมทั่วไป และเปนไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวของกําหนด 

- การกําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดในการรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
ระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (notice period) :

กองทุนรวมทั่วไป
เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยลงทุนมูลคาเกินกวา : 15.00 % ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
จะตองแจงบริษัทจัดการลวงหนาเปนเวลา : 3 วันทําการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑและเงื่อนไข 
- บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที่ผูถือหนวยลงทุนตองแจงลวงหนากอนการไถถอนหนวยลงทุน (Notice period) ไดตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมเกิน Notice period สูงสุดที่กําหนดไวในโครงการ รวมถึงแจงมูลคาการไถถอนหนวยลงทุนที่
เรียกเก็บจริงไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมตํ่ากวามูลคาขั้นตํ่าที่กําหนดไวในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปดเผยใน
หนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซดของบริษัทจัดการหรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
- บริษัทจัดการอาจใช Notice period รวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่น ไดแก Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ โดยพิจารณาจาก
สภาพคลอง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุนในขณะนั้น วาการใช Notice period เพียงเครื่องมือเดียว
อาจไมเพียงพอในการแกไขปญหาสภาพคลองของกองทุน ซึ่งอาจตองใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลอง
อันไดแก Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณที่เห็นวาตองชดเชยตนทุนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขายในปริมาณ
ที่มากหรือราคาที่ไมเหมาะสม และหรืออาจตองใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลอง อันไดแก
Redemption Gate ในกรณีที่ไดรับชําระคาขายหลักทรัพยไมทันหรือไมเพียงพอตอการไถถอน เพื่อเปนการชะลอการไถถอน
หนวยลงทุน และหรืออาจตองใชรวมกับเครื่องมือ Side pocket เมื่อตราสารผิดนัดชําระหนี้ หรือไมสามารถจําหนายไดดวย
ราคาที่สมเหตุสมผล หรืออาจตองใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลอง อันไดแก Suspension of Dealings
เมื่อมีการกระทบตอสภาพคลองโดยรวมของกองทุน และการใช Suspension of Dealings จะเปนประโยชนตอกองทุนและผู
หนวยลงทุนที่ยังคงอยูในกองทุนเปนสําคัญ

ขอสงวนสิทธิ์ 
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- ในกรณีที่มีการใช Notice period และมีเหตุที่ทําใหตองใชเครื่องมืออื่นดวย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคําสั่งที่
ไดจาก Notice period นั้นเชนเดียวกับคําสั่งที่ไดตามปกติในวันที่ทํารายการดวย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Notice
period รวมกับเครื่องมืออื่น ไดแก Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension
of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที่ผูถือหนวยลงทุนตองแจงลวงหนากอนการไถถอนหนวยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงมูลคาการไถถอนหนวยลงทุนไดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แตไมเกิน Notice
period สูงสุดที่กําหนดไวในโครงการและไมตํ่ากวามูลคาขั้นตํ่าที่กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือชี้
ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมและเว็บไซดของบริษัทจัดการหรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี)มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ Notice period ในวันทําการนั้น

การพิจารณาใชเครื่องมือ 
- บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใช Notice period ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชและกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก
1) สภาพคลองของกองทุนรวม เชน สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนถือครอง
2) พอรตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสินที่ลงทุน
3) ปจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช notice period บริษัทจัดการสามารถจะ
พิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางได

รายละเอียดเพิ่มเติม :

เมื่อกองทุนปลายทางใช notice period บริษัทจัดการจะดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง ตามขอมูลที่ไดรับจาก 
กองทุนปลายทาง โดยใชหลักการ best effort ซึ่งผูถือหนวยอาจจะตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน หรือ เปนไป
ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต
หัวขอกองทุนรวมทั่วไป และเปนไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวของกําหนด 

เพดานการขายคืนหนวยลงทุน (redemption gate) :
กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมตํ่ากวารอยละ : 20.00 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑและเงื่อนไข 
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไมตํ่ากวารอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียด
วิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
- บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไมเกิน 7 วันทําการ ในแตละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตาม
วิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
- ในกรณีที่บริษัทจัดการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate threshold ในกรณีดังกลาว Redemption
Gate จะใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ทั้งหมดของกองทุนมีคาเทากับหรือมากกวา Gate threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่ มูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของ
กองทุนคํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) บวก มูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวย
มูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)
- บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดสวน (pro-rata
basis) ของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช Redemption Gate
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- บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแตละครั้งแตกตางกันได แต Redemption
Gate จะไมตํ่ากวา Redemption Gate ขั้นตํ่า และ gate period จะไมมากกวาระดับเพดานที่ระบุไวในโครงการ
- คําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกสวนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหมตามสัดสวน (pro-rata basis) โดยไมมีการจัดลําดับกอน-หลัง
ของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกสวนที่เหลือ
ได ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด
- บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไมเกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
ณ วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ เวนแตกรณีที่กองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืน
หนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่ประกาศใช
- บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบเมื่อมีการใช Redemption gate โดยไมชักชา
- ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใชรวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคลอง
อื่นได

ขอสงวนสิทธิ์ 
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ไดตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แตไมตํ่ากวา Redemption Gate ขั้นตํ่าที่ระบุในโครงการ และไมเกิน Gate period สูงสุด ที่ระบุในโครงการ
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่ประกาศใช
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการทํา Redemption Gate ไดแก การยกเลิก
Redemption Gate กอนระยะเวลาที่กําหนด การใชเครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรือรวมกับ Redemption
Gate เปนตน (ถามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนในสวนที่เหลือได บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั่งขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดที่คางอยูในรายการ และแจงผูถือหนวยลงทุนที่ถูกยกเลิกคําสั่งโดยไมชักชา
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิด(ถามี) มาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั้น

การพิจารณาใชเครื่องมือ 
- บริษัทจัดการจะเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาเลือกใช Redemption Gate ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณไมปกติ หรือประเมินวาสถานการณอาจจะไม
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate threshold ได โดยพิจารณาจากปจจัยตาง
ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก
1. ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพยสิน
2. สภาพคลองของตลาดทรัพยสินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคลองของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินวาสภาพคลองของ
กองทุนจะไมสอดคลองกับปริมาณการไถถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถถอนผิดปกติ เนื่องจากมีการไถถอนมากกวา
Redemption Gate ที่กําหนดไว
3. ปจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัย
ที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

เมื่อกองทุนปลายทางใช redemption gate บริษัทจัดการจะดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง ตามขอมูลที่ไดรับ
จาก กองทุนปลายทาง โดยใชหลักการ best effort ซึ่งผูถือหนวยอาจจะไดรับชําระเงินจากคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและ
สับเปลี่ยนออก เฉลี่ยตามสัดสวน (pro-rata basis) ของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช 
Redemption Gate หรือเปนไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชนของกองทุนและผูถือหนวยลงทุนเปน
สําคัญ โดยดําเนินการตามภายใตหัวขอกองทุนรวมทั่วไป และเปนไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวของกําหนด 

- การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน (suspension of
dealings)
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บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการไดสูงสุดไมเกิน (วันทําการ) : 5
เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุ
สมผลวา จําเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกําหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
(suspension of dealings) ไดดวยเหตุอื่นใดดังตอไปนี้ ซึ่งไมเกินกวากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
กําหนด
1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูลงทุนเฉพาะราย เนื่อง
จากปรากฏขอเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
(1) การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไมวาจะเปน
กฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ
(2) การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
(3) การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระสําคัญ
2.อยูในระหวางดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตนอันเนื่องมา
จาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย วาดวยการดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนสวนบุคคล การเปน
นายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญา
ซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ

10. กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนและราคาหนวยลงทุน :
คํานวณภายใน : 1 วันทําการ
และประกาศภายใน : 2 วันทําการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :

1.เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินตางประเทศ ซึ่งมี time zone ที่แตกตางกับประเทศไทย โดยบริษัทจัดการจะได
รับราคาจากกองทุนปลายทางประมาณวันที่ T+1 บริษัทจัดการจึงมีความจําเปนที่จะตองมีระยะเวลาเพื่อรองรับการคํานวณและประกาศ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตางประเทศดังกลาว

2.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนสกุลเงินบาท  ทั้งนี้
ทรัพยสินในสวนที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศที่มิไดมีการทําสัญญาประกันความเสี่ยง บริษัทจัดการจะใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุล
ตางประเทศ (Spot Rate) ของวันทําการซื้อขายกอนวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุน ณ เวลาประมาณ 16.00 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยบริษัทจะใชคากลางระหวางราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายเปน
เกณฑในการคํานวณ โดยใชขอมูลที่ประกาศโดย BISNEWS หรือใชขอมูลที่เปดเผยผานระบบ Bloomberg หรือ Reuters หรือระบบอื่น
ใดที่มีการเผยแพรขอมูลสูสาธารณชนและสามารถใชอางอิงไดภายใตความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชน และเปนไปตามประกาศของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงการใชอัตราแลกเปลี่ยนไดภายใตความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชน  โดยถือวาไดรับมติเห็นชอบ
จากผูถือหนวยลงทุนแลว

3. บริษัทจัดการอาจไมคํานวณและไมประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ของกองทุน ในกรณีดังตอไปนี้
(ก) เมื่อบริษัทจัดการไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑการจัดการกองทุนรวม เพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย กองทุนรวมเพื่อผูลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนสวนบุคคล โดยใหไดรับยกเวนเฉพาะในชวงระยะเวลาดังกลาว
(ข) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการตองเลิกกองทุนรวม โดยใหไดรับยกเวนตั้งแตวันที่ปรากฏเหตุ ดังกลาว

ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง บริษัทจัดการจะดําเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กําหนดในประกาศคณะ
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กรรมการกํากับตลาดทุนและหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยวาดวยเรื่องการดําเนินการในกรณี
ที่มูลคาหนวยลงทุนหรือราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง
ในกรณีที่ไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน เนื่องจากมีเหตุจําเปนและสมควรที่อยูนอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุ
ดังกลาวสงผลใหบริษัทจัดการไมไดรับขอมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพยสินที่กองทุนลงทุน หรือไมสามารถคํานวณหรือประกาศมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืน หนวยลงทุนได บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทาง
ปฏิบัติใหผูถือหนวยลงทุนทราบผานชองทาง ที่เขาถึงไดงายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได

กองทนุเปดอสีท์สปรงิ Indonesia Active Equity

หน้า 21 / 21



ขอผูกพัน

กองทุนเปดอีสทสปริง Indonesia Active Equity EASTSPRING Indonesia Active
Equity Fund

บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนอีสทสปริง (ประเทศไทย) จํากัด



ขอผูกพัน

1. บริษัทจัดการ
ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนอีสทสปริง (ประเทศไทย) จํากัด
ที่อยู (ภาษาไทย) :

เลขที่ 944 อาคารมิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร ชั้นที่ 9 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ที่อยู (ภาษาอังกฤษ) :

No.944 MITRTOWN OFFICE TOWER, 9TH FLOOR, RAMA 4 ROAD WANG MAI, PATHUM WAN, Bangkok 10330

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

ในการจัดการกองทุน บริษัทจัดการมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังตอไปนี้
(1) การบริหารกองทุน

ก) ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพยสินซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนครั้งแรก 

ข) จัดการกองทุนใหเปนไปตามที่ระบุไวในโครงการที่ไดรับอนุมัติ ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการและผูถือหนวยลงทุนอยาง
เครงครัด 

ค) นําเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพยตางๆ และซื้อขาย จําหนาย สั่งโอน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หลักทรัพยที่ลงทุนไวนั้นตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายและตามวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนของโครงการที่ไดรับ
อนุมัติ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนหลัก 

ง) ดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

จ) ดําเนินการเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนที่ขายไดแลว หรือยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทําการที่ 2 นับตั้งแตวันถัดจากวันทําการ
ซื้อขายหนวยลงทุนจํานวนนั้นแลวแตกรณี 

ฉ) แจงการแกไขเพิ่มเติม จํานวน และมูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดของกองทุน ณ วันทําการสุดทายของทุกเดือน ใหแกสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในวันที่ยี่สิบของเดือนถัดไป 

ช) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในโครงการ เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน 

ซ) เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหุนหรือหลักทรัพยอยูเทาที่จําเปน เพื่อรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน 

ฌ) เปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีจัดการกองทุน

ญ) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําการได ภายในขอบเขตของกฎหมาย 

ฎ) จัดการรับซื้อคืนหนวยลงทุนทั้งหมดจากผูถือหนวยลงทุนรายใดที่ถือหนวยลงทุนในบัญชีกองทุนใดมีมูลคาตามที่ระบุไวในโครงการและ
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุน 

ฏ) สั่งผูดูแลผลประโยชนใหสงมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จําหนายจายโอนหลักทรัพย ตลอดจนชําระราคาคาหลักทรัพย และเบิกจายเงิน
ของกองทุนสําหรับคาใชจายในการดําเนินงานของกองทุนภายใตรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมภายใตหัวขอคาธรรมเนียมและคาใช
จายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
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ฐ) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหบรรลุซึ่งวัตถุประสงคของกองทุน และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนภายใตขอบเขต หนาที่ และ
ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ จะตองไมขัดตอกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ฑ) ปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่จะมีแกไขเพิ่มเติมตอไปที่กําหนดใหเปนหนาที่ของบริษัทจัดการ 

(2) การรับและจายเงินของกองทุน

ก) จัดใหมีการรับและจายคาธรรมเนียม คาใชจาย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและใหแกผูถือหนวยลงทุนและกองทุน ใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดการของกองทุนตามที่กําหนดไวในสวนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมภายใตหัวขอคาธรรมเนียมและคาใช
จายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน 

ข) ไดรับคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี) คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน คาตอบแทนในการจัดการกองทุนและคา
ธรรมเนียม คาใชจายและ/หรือเงินตอบแทนอื่นใด ตามอัตราที่กําหนดไวในสวนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมภายใตหัวขอคา
ธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน 

ค) จัดใหมีบริการทดรองจายเงินเพื่อชําระราคาหลักทรัพยลวงหนาจากผูรับฝากทรัพยสินตางประเทศ ณ วันชําระราคา สําหรับกรณีการ
ลงทุนในตางประเทศ ทั้งนี้ คาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการทําธุรกรรมของผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศดังกลาว ถือเปนคาใชจายของ
กองทุนรวมตามที่กําหนดไวในสวนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมภายใตหัวขอคาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุน
รวมและผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน 

(3) การแตงตั้งบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อการจัดการกองทุน

ก) จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชน
ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุน และแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผูดูแลผล
ประโยชนที่กําหนดไวในสวนขอผูกพันขอ 2 ภายใตหัวขอผูดูแลผลประโยชน ทั้งนี้ โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กอน 

ข) แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ค) จัดใหมีผูสอบบัญชีของกองทุนที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามหลักเกณฑแหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต เรื่อง
หลักเกณฑการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย 

ง) แตงตั้งผูชําระบัญชีกองทุน ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อยุติหรือเลิกกองทุน 

จ) แตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

ฉ) แตงตั้งและถอดถอนที่ปรึกษา (ถามี) ที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของบริษัทจัดการ โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(4) การดําเนินการอื่นๆ

ก) ออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุน 

ข) เพิ่มหนวยลงทุน อันเนื่องมาจากการซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือยกเลิกหนวยลงทุนอันเนื่องมาจากการขายคืนหนวย
ลงทุนของผูสั่งขายคืนหนวยลงทุนใน 2 วันทําการถัดจากวันทําการซื้อขายนั้น 

ค) จัดการรับซื้อคืนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนรายใดในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนนั้นๆ ขายคืนหนวยลงทุนเกินกวาจํานวนหนวย
ลงทุนหรือมูลคาหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนตามที่ระบุเงื่อนไขไวในสวนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมภายใตหัวขอการรับซื้อ
คืนหนวยลงทุน 

ง) ปดบัญชีกองทุนของผูถือหนวยลงทุนที่มิไดทําการซื้อขายหนวยลงทุนและไมมีหนวยลงทุนคงเหลืออยูในบัญชีกองทุน ตามที่ระบุไวในสวน
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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมภายใตหัวขอการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

จ) จัดใหมีการฝากทรัพยสินของกองทุนไวกับผูดูแลผลประโยชน 

ฉ) จัดใหมีการเก็บรักษาไวซึ่งทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ช) จัดทํารายงานทุกรอบปบัญชี เพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุน ของรอบปบัญชี และสงรายงานดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแตวันสิ้นปบัญชี โดยรายงานดังกลาวตองแสดงขอมูลตาม
ที่ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเลือกจัดทําและสงรายงานตามขอ ช) ตามปปฏิทิน ให
ระยะเวลาการสงรายงานเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปบัญชีขยายเปนภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นปบัญชี 

ทั้งนี้ มิใหนําความในวรรคหนึ่ง มาใชบังคับกับกรณีกองทุนเลิกตามที่กําหนดไวในสวนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมภายใตหัวขอ
ขอกําหนดอื่นๆ โดยเหตุการณดังกลาวไดเกิดขึ้น กอนหรือในวันที่ครบกําหนดจัดทํา หรือจัดสงรายงานดังกลาว 

ซ) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปบัญชีหรือปปฏิทิน เพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนของรอบระยะเวลาหกเดือนนั้น 
และสงรายงานดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต
วันสิ้นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกลาว ทั้งนี้ รายงานดังกลาวตองแสดงขอมูลอยางนอยตามที่ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 

ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดทําและสงรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปบัญชี ใหบริษัทจัดการไดรับยกเวนไมตองจัดทําและสงรายงานดัง
กลาวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสําหรับรอบปบัญชีนั้น 

ณ) การจัดใหมีรายงานของรอบระยะเวลาลาสุดตามขอ ฉ) และ ช) โดยเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูถือหนวยแจง
ความประสงคใหจัดสงรายงานดังกลาว บริษัทจัดการจัดสงรายงานดังกลาวในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพหรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

ญ) จัดทําหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนใหมใหเปนปปจจุบันทุกรอบปบัญชี และจัดสงใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 
วันนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นปบัญชีนั้น 

ฎ) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนเปดตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียคาธรรมเนียมตาม
อัตราที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ในกรณีที่หลักฐานดังกลาวสูญหายหรือถูกทําลาย 

ฏ) จัดทํารายงานการซื้อขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเปนรายวัน และจัดสงใหผูดูแลผลประโยชนภายในทุกสิ้น
วันทําการนั้น 

ฐ) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปนรายวัน และจัดสงใหผูดูแลผลประโยชนภายในทุกสิ้นวันทําการนั้น 

ฑ) จัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยและ/หรือทรัพยสินอื่นที่มีมูลคาเกินอัตราสวนที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึ่งมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดหลักทรัพยมาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนด พรอมทั้งวันที่หลักทรัพยมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงใหผูดูแลผลประโยชนทราบภายใน 3 วันทําการ
นับแตวันถัดจากวันที่หลักทรัพยและ/หรือทรัพยสินอื่นนั้นมีมูลคาเกินอัตราที่กําหนด เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดเปนอยางอื่น 

ฒ) ดําเนินการเลิกกองทุนตามที่กําหนดไวในสวนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมภายใตหัวขอขอกําหนดอื่น ๆ 

ณ) จัดสงขอมูลจํานวนผูถือหนวยลงทุน หรือดําเนินการใหนายทะเบียนหนวยลงทุนจัดสงขอมูลจํานวนผูถือหนวยลงทุนใหผูดูแลผล
ประโยชนทราบตามเวลาที่ตกลงกัน 

ด) เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเปนรายเดือนทางเว็บไซต (web 
site) ของบริษัทภายใน 15 วันนับแตวันสุดทายของแตละเดือน พรอมทั้งจัดพิมพขอมูลจากเว็บไซตใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วันนับแตวันที่มีการเปดเผยดังกลาว 
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ต) จัดสงขอมูลการลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนาตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ใหผูดูแลผลประโยชนภายใน 5 วัน
ทําการนับแตวันที่มีการลงทุนหรือไดมาซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา 

ถ) สิทธิอื่นใดตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

ท) ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อใหบรรลุซึ่งวัตถุประสงคของกองทุน และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนภายใตขอบเขต หนาที่และ
ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั้งที่มีอยูในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติมในอนาคต 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามขอผูกพัน โครงการจัดการกองทุน กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจตลาดหลักทรัพยแหงกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ในกรณีที่ขอกําหนดในขอผูกพันหรือโครงการ
จัดการกองทุนรวมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนไดดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งนั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุน ไดปฏิบัติใหเปนไปตามขอผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแลว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :

-

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไมวาโดยคําสั่งของสํานักงานหรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมตองดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมเขาทําหนาที่ตอไปไดซึ่ง
รวมถึงการสงมอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหแกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม

2. ผูดูแลผลประโยชน
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู :

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราที่กําหนดไวตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนภายใตหัวขอคา
ธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน

(2) บอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุน ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญา ทั้งนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.

หนาที่และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน 

(1) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุน รับเงินตาง ๆ ที่กองทุนจะพึงไดรับจากการจัดตั้งและดําเนินงานของกองทุน เชน เงิน
จองซื้อหนวยลงทุน เงินปนผล และดอกเบี้ยจากหลักทรัพยเงินไดจากการจําหนาย และเงินอื่นใดของกองทุน และนําเขาไวในบัญชีเงินฝาก
และ/หรือบัญชีทรัพยสินของกองทุน

(2) จัดใหมีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จําหนาย สงมอบ และโอนหลักทรัพยตางๆ ซึ่งเปนทรัพยสินของกองทุนตลอดจนรับชําระหรือชําระ
ราคาคาหลักทรัพยดังกลาว ทั้งนี้ใหเปนไปตามคําสั่งของบริษัทจัดการ

(3) จายเงิน หรือโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของกองทุน เพื่อเปนคาใชจายตางๆของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการ
จะแจงใหผูดูแลผลประโยชนทราบลวงหนาตามสมควร

(4) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเขาประชุมผูถือหุนการรับเงินปนผล และดอกเบี้ย การจอง
หลักทรัพยเพิ่มทุน การเปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลตอการถือครองหลักทรัพยของกองทุน โดยทันทีที่ผู
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ดูแลผลประโยชนไดรับขาวเปนลายลักษณอักษรจากตลาดหลักทรัพย หรือศูนยซื้อขายหลักทรัพย 

(5) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบเปนหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพยที่จะตองปดโอน หรือกําลังอยูในระหวางทําการปดโอนในชื่อ
ของกองทุน เพื่อประโยชนในการเขาประชุมผูถือหุน รับเงินปนผล ดอกเบี้ย และอื่นๆ

(6) จัดทํารายงาน และบัญชี ดังตอไปนี้ และสงใหแกบริษัทจัดการ

6.1 รายงานเปนลายลักษณอักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจําหนายหลักทรัพย การรับเงินปน
ผล ดอกเบี้ย และอื่นๆ 

6.2 จัดทําบัญชี และรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนที่รับฝากไว 

6.3 จัดทําบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุน 

6.4 จัดทํารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของกองทุน 

(7) รับรองความถูกตองในการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคารับซื้อคืน และราคาขายหนวยลงทุนของ
กองทุน และการคํานวณหนวยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุน และจํานวนหนวยลงทุนที่ลดลงจากการขาย
คืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน ที่บริษัทจัดการไดคํานวณไว และสงใหผูดูแลผลประโยชนรับรอง เมื่อเห็นวาถูกตองแลว

(8) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนตามราคาที่เปนธรรมในกรณีที่วิธีการคํานวณมูลคา
ทรัพยสินตามปกติทําใหมูลคาทรัพยสินไมเหมาะสมกับสภาวการณในขณะคํานวณมูลคาหรือกรณีที่เปนทรัพยสินอื่นนอกจากที่กําหนดไวใน
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(9) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการในการที่บริษัทจัดการไมสามารถรับซื้อคืนหนวยลงทุนจํานวนทั้งหมดในวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ที่ผูถือหนวยลงทุนไดมีคําสั่งขายคืนไว ซึ่งจํานวนขายคืนดังกลาวคิดเปนจํานวนที่เกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหนวยลงทุนที่ขายไดแลว
ทั้งหมดในวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนวันใดๆ

(10) ใหความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการเพื่อประกอบกับขอมูลอื่นๆที่บริษัทจัดการเปนผูจัดหาในการจัดทํารายงานทุก
รอบปบัญชี และสงใหบริษัทจัดการภายใน 30 วันนับแตวันสิ้นปบัญชีนั้น และทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปบัญชีหรือปปฏิทิน และสงให
บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับแตวันสิ้นรอบนั้น

(11) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติการใหเปนไปตามโครงการจัดการกองทุน ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกลาวและที่จะมีแกไขเพิ่มเติมตอ
ไปที่กําหนดใหเปนหนาที่ของบริษัทจัดการโดยเครงครัด หากบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามใหแจงบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัท
จัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุน หรือไมปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 125 ผูดูแลผลประโยชนจะทํา
รายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวโดยละเอียด และสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูถึง
เหตุการณดังกลาว

(12) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัท
จัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คาใชจายในการฟองรอง
บังคับคดี เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนใหเรียกรองจากทรัพยสินของกองทุน

(13) ผูดูแลผลประโยชนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไวโดยเครงครัด

(14) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการ เมื่อเลิกโครงการแลว หนาที่ผูดูแลผลประโยชนจะสิ้นสุดเมื่อผูชําระบัญชีไดจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในชวงระยะเวลาที่การชําระบัญชียังไมสิ้นสุด ผูดูแลผลประโยชนจะปฏิบัติหนาที่ตางๆ ดังนี้

14.1 รับฝากทรัพยสินของกองทุนจนกวาจะจดทะเบียนเลิกกองทุน 
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14.2 ดูแลและตรวจสอบใหผูชําระบัญชีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535ในกรณีที่ผูชําระบัญชีกระทํา
การหรืองดเวนกระทําการตามมาตราดังกลาว ผูดูแลผลประโยชนจะรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยไมชักชา 

(15) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดเปนสมาชิกศูนยรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศที่บริษัทจัดการประสงคจะลงทุนในหรือมีไวซึ่ง
หลักทรัพยนั้น ใหผูดูแลผลประโยชนแตงตั้งผูรับฝากทรัพยสินอื่นซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดเปนตัวแทนในการทําหนาที่รับฝากหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน โดยผูดูแลผลประโยชนตองแจงการแตงตั้งตัวแทนดัง
กลาวใหบริษัทจัดการทราบกอนที่จะนําทรัพยสินของกองทุนไปเก็บรักษาไวที่ตัวแทนนั้นดวย

(16) ดูแลการดํารงจํานวนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนใหเปนไปตามโครงการและตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ใน
กรณีที่จํานวนผูถือหนวยลงทุนไมเปนไปตามที่กําหนดในโครงการหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการมิไดดําเนิน
การตามประกาศและโครงการดังกลาว ผูดูแลผลประโยชนจะทํารายงานสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(17) รับรองกรณีการแกไขเพิ่มเติมโครงการที่มีลักษณะเปนการใหประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุน หรือเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย
และหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจขอรับความเห็นชอบการแกไข
เพิ่มเติมโครงการดังกลาวจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได โดยการยื่นคําขอเปนหนังสือพรอมทั้งรายละเอียดของโครงการที่แกไข
เพิ่มเติมแลวและคํารับรองดังกลาวของผูดูแลผลประโยชน

เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรับคําขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถวนถูกตองตามวรรคหนึ่งใหถือวาสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ใหความเห็นชอบใหแกไขเพิ่มเติมโครงการได 

(18) รับรองผลการนับมติในการแกไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผูถือหนวยลงทุน ในกรณีมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไมเกิน
รอยละ 55 หรือไมเกินรอยละ 80  ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ โดยบริษัทจัดการมีหนาที่สงเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติใหแกผูดูแลผลประโยชน

(19) ดําเนินการอื่นๆตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน ทั้งนี้ตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม และตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนาที่ดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู
ดูแลผลประโยชน ผูดูแลผลประโยชนรายเดิมมีหนาที่ดําเนินการตามที่จําเปน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรายใหม สามารถปฏิบัติหนาที่ตอไป
ได ซึ่งการดําเนินการดังกลาวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกตอง และครบถวนของสิ่งที่สงมอบใหผูดูแลผลประโยชน
รายใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน
ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนกระทําการ งดเวนกระทําการ หรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ในการดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ผูถือ
หนวยลงทุนอาจใชสิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในการ
ฟองรองบังคับคดีกับผูดูแลผลประโยชนเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงได
ผูดูแลผลประโยชนตองไมกระทําการอันเปนการขัดกับผลประโยชนของกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนไมวาการกระทํานั้นจะเปนไปเพื่อ
ประโยชนของผูดูแลผลประโยชนเองหรือประโยชนของผูอื่น เวนแตเปนการเรียกคาตอบแทนในการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนหรือเปน
การดําเนินการในลักษณะที่เปนธรรม และไดเปดเผยขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนทราบกอนอยางเพียงพอแลว โดยผูถือหนวยลงทุนที่ไดทราบ
ขอมูลดังกลาวมิไดแสดงการคัดคาน
ในกรณีที่การดําเนินการใดตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมดําเนินการขอมติใหผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจ
ดําเนินการตามที่จําเปน เพื่อขอมติของผูถือหนวยลงทุนได
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน :

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือทั้งหมดดังตอไปนี้ ทั้งนี้โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน
(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่ง มีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนโดยบอกกลาวใหอีก
ฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดตกลงไว ผูดูแลผลประโยชนหรือ
บริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไม
นอยกวา 30 วัน
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(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื่นใดอันจะมีผลเปนการเพิ่ม
ภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชนมากเกินกวาภาระหนาที่ที่คาดหมายไดตามสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน และผูดูแลผลประโยชนไม
ประสงคจะรับหนาที่ดังกลาว ผูดูแลผลประโยชน มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนไดโดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบ
ลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน
(4) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติโดยเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่ง ของจํานวนหนวยที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของกองทุน เรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน
(5) ในกรณีผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับการจัดการกองทุนหรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ กับกองทุนไปเปดเผย หรือใชในทางที่
กอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายตอกองทุนหรือกอใหเกิดประโยชน แกผูดูแลผลประโยชนเอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญา
แตงตั้งผูดูแลประโยชนได ทั้งนี้ การบอกเลิกสัญญาจะตองบอกกลาวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 15 วัน
(6) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติขอหนึ่งขอใดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบัติของผูดูแลผล
ประโยชนของกองทุน ผูดูแลผลประโยชนจะตองจัดการแกไขใหถูกตองภายใน 15 วัน นับแตวันที่บริษัทจัดการรับรูหรือรับทราบเหตุการณ
ดังกลาว หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดทําการแกไขใหถูกตองภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว และบริษัทจัดการจะแจงการแกไขดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วัน ทําการนับแต
วันที่ไดแกไขเสร็จสิ้นหากผูดูแลผลประโยชนมิไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแล
ผลประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับ แตวันที่ครบกําหนดเวลาใหแกไข เมื่อไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. แลว บริษัทจัดการ จะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนผูดูแลผลประโยชนเดิมโดยพลัน
ถาการเปนผูดูแลผลประโยชนสิ้นสุดลง ผูดูแลผลประโยชนจะตองจัดการโอนทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนนั้นใหแกผู
ดูแลผลประโยชนรายใหม หรือตามคําสั่งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดถึงการดําเนินการอื่นใดที่จําเปนเพื่อ
ใหการโอนทรัพยสินและเอกสารทั้งหลายเปนไปโดยเรียบรอยและภายในเวลาอันสมควรที่สามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง

ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวม หรือผูถือหนวยลงทุนที่ไมเขาขอยกเวนใหกระทําได
หากเปนกรณีที่มีนัยสําคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได
สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :

ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู : เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎรบูรณะ แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1996-7

และ/หรือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ หนวยงานอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต และ/หรือ 
ศูนยรับฝากหลักทรัพยตางประเทศอื่น เชน Euroclear, Clearstream Banking เปนตน และ/หรือ ผูรับฝากหลักทรัพยตางประเทศอื่น รวม
ถึงระบบอื่นใดที่เกี่ยวของ ที่บริษัทจัดการและ/หรือผูดูแลผลประโยชนแตงตั้งขึ้นเพื่อเก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศ

ทั้งนี้ หากผูดูแลผลประโยชน และ/หรือ สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม มีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู หมายเลขโทรศัพท หมายเลข
โทรสาร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาวในโครงการ โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว 
และบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือชองทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด และ
บริษัทจัดการ จะแจงใหสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ

3. นายทะเบียนหนวยลงทุน
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนอีสทสปริง (ประเทศไทย) จํากัด
ที่อยู :

เลขที่ 944 อาคารมิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร ชั้นที่ 9 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

4. ผูจัดจําหนาย : -

5. ผูดูแลสภาพคลอง (Market Maker) : -

6. ผูลงทุนรายใหญ (Participating Dealer) : -

7. ที่ปรึกษาการลงทุน : -
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8. ที่ปรึกษากองทุน : -

9. ผูประกัน : -

10. ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) : -

11. คณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน : -

12. Prime Broker -

13. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน
สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :

บริษัทจัดการมีขอผูกพันที่จะตองรับซื้อคืนหนวยลงทุนจากผูถือหนวยลงทุน เมื่อผูถือหนวยลงทุนนําหนวยลงทุนมาขายแกบริษัทจัดการหรือ
ผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผูถือหนวยลงทุนสามารถนําหนวยลงทุนมาขายคืนไดทุกวันทําการซื้อขายตามราคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุน ซึ่งคํานวณตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม ภายใตหัวขอกําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ
มูลคาหนวยลงทุนและราคาหนวยลงทุน และไดรับการรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน ยกเวนกรณีที่บริษัทจัดการกําหนดวันทําการซื้อขาย
ใหมในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดตามวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไวในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
ภายใตหัวขอการไมขายไมรับซื้อคืนไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง

สิทธิในการรับเงินปนผล :

ไมมี

สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :

ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดตามปกติ ยกเวนเปนไปตามขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะโอนหนวยลงทุนจะตองชําระคาธรรมเนียมการโอนตามที่ระบุไวในตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 
ยกเวนการโอนเปลี่ยนมือหนวยลงทุนเฉพาะในกรณีดังตอไปนี้ จะไมตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน
ก) กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนโอนหนวยลงทุนใหบิดา มารดา บุตร และคูสมรสของผูถือหนวยลงทุน
ข) กรณีที่เปนการโอนหนวยลงทุนตามคําสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย
ค) กรณีที่เปนการโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมใหกับทายาทหรือผูรับผลประโยชนตามพินัยกรรม
ง) กรณีที่เปนการโอนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนชื่อเดียวกันในเลขที่บัญชีอื่น

วิธีการขอโอนหนวยลงทุน

ผูโอนและผูรับโอนจะตองมายื่นคําขอโอนหนวยลงทุนดวยตนเองที่นายทะเบียนหนวยลงทุน ในกรณีที่ผูรับโอนยังไมเคยมีบัญชีกองทุนกับ
บริษัทจัดการมากอน ผูรับโอนจะตองดําเนินการขอเปดบัญชีกองทุนตามวิธีการที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q&A) หัวขอ
วิธีการสั่งซื้อหนวยลงทุน และยื่นตอนายทะเบียนหนวยลงทุนพรอมกับคําขอโอนหนวยลงทุน
ที่ไดรับคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนจากผูโอนแลว นายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบหลักฐานการรับคําขอโอนหนวยลงทุนใหแกผู
โอนไวเปนหลักฐาน

ทั้งนี้ นายทะเบียนจะจัดสงใบยืนยันการโอน ใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษี (ถามี) ใหกับผูขอโอนโดยทางไปรษณียภายใน 4 วันทําการถัด
จากวันที่นายทะเบียนไดทําการโอนหนวยลงทุนเสร็จสมบูรณ หากบริษัทจัดการไมไดรับการทักทวงใดๆจากผูถือหนวยภายใน 7 วันทําการ
นับจากวันที่ทํารายการที่ระบุไวในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือวาการทํารายการดังกลาวถูกตองแลว

สิทธิของผูรับโอนในฐานะเปนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกชื่อผูรับโอนหนวยลงทุนใน
สมุดทะเบียนหนวยลงทุนแลว ซึ่งนายทะเบียนหนวยลงทุนจะทําการโอนหนวยลงทุนจากผูโอนไปยังผูรับโอนภายใน 15 วันนับแตวันรับคํา
ขอโอนหนวยลงทุน ทั้งนี้ ผูรับโอนมีหนาที่จะตองมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนตามกําหนดเวลาที่นายทะเบียนหนวยลงทุน
นัดหมาย
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ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน :

1.ผูถือหนวยลงทุนไมอาจโอนหนวยลงทุนใหกับหรือเพื่อประโยชนกับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมีถิ่นฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา
(ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือผูถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคลรวมถึงบริษัท หรือหางหุนสวน เปนตนซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกลาว 3)หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งใน และ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู
ลงทุนซึ่งติดตอหรือรับขอมูล หรือสงคําสั่งเกี่ยวกับหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหนวยลงทุนดังกลาวใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผูลงทุนที่ใชตัวแทนหรือผูจัดการที่ตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกลาว 5) กอง
ทรัพยสินของบุคคลและนิติบุคคลดังกลาวตามขอ1 – 4

ดังนั้น บริษัทจัดการจะไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน หากการโอนนั้นเปนการโอนหรือจําหนายใหกับหรือเพื่อประโยชนกับผูลงทุนที่
มีลักษณะดังกลาวขางตน

2. เงื่อนไขและขอจํากัดในการจัดสรรและการโอนหนวยลงทุน เฉพาะผูถือหนวยลงทุนควบกรมธรรมประกันชีวิต :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมใหมีการโอนเปลี่ยนมือหนวยลงทุน และ/หรือ การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนระหวางกองทุนใดภายใตการ
จัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีของผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุน

สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีจัดการ และในกรณีที่มีผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา
หนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผูถือ
หนวยลงทุน (Omnibus Account) ตองไมนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนนั้นในสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด 

สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนหรือสับเปลี่ยนไปกองทุนอื่นภายใตการจัดการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุน ตามที่ระบุไวในสวน
ขอผูกพันภายใตหัวขอการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปนผูชําระ
บัญชี โดยจะไดดําเนินการใหมีการจําหนายทรัพยสินของกองทุน ชําระภาระหนี้สินและแจกจายเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามที่ระบุไวใน
สวนขอผูกพันภายใตหัวขอการชําระบัญชีกองทุนเมื่อเลิกกองทุน

สิทธิประโยชนอื่นๆ :

สิทธิในการซื้อหนวยลงทุนเพิ่ม

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิในการซื้อหนวยลงทุนเพิ่มจากบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในทุกวันทําการซื้อขาย ตามราคา
ขายหนวยลงทุน ซึ่งคํานวณตามรายละเอียดที่ระบุไวโครงการจัดการกองทุนรวม

สิทธิในการจํานําหนวยลงทุน

ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนสามารถนําหนวยลงทุนไปจํานําไดตามกฎหมาย โดยนายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกใบหนวยลงทุนเพื่อใชใน
การจํานําแทนสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนแตทั้งนี้นายทะเบียนหนวยลงทุนจะรับจดทะเบียนการจํานําใหแกผูรับจํานําที่เปนสถาบัน
การเงินเทานั้น

ยกเวน กรณีผูถือหนวยลงทุนภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบหนวยลงทุนไมมีสิทธินําหนวยลงทุนไปจํานําเปนหลักประกัน

การขอออกใบหนวยลงทุนเพื่อใชในการจํานํา

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะนําหนวยลงทุนไปจํานําจะตองนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนมายื่นพรอมกรอกคําขอออกใบหนวย

กองทนุเปดอสีท์สปรงิ Indonesia Active Equity

หน้า 9 / 15



ลงทุนเพื่อการจํานําดวยตนเองที่บริษัทจัดการหรือสํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขาของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อสงให
นายทะเบียนหนวยลงทุนออกใบหนวยลงทุนเพื่อใชในการจํานํา ทั้งนี้ นายทะเบียนหนวยลงทุนจะทําการระงับ การทํารายการซื้อขายหนวย
ลงทุนไวกอนจนกวาจะมีการจดแจงจํานําตอนายทะเบียนหนวยลงทุน

ผูถือหนวยลงทุนจะตองเสียคาธรรมเนียมในการจัดพิมพใบหนวยลงทุนในอัตราฉบับละไมเกิน 50 บาท อนึ่ง นายทะเบียนหนวยลงทุนจะ
ออกใบหนวยลงทุนใหเฉพาะในกรณีที่ใชเพื่อการจํานําเทานั้น

สิทธิประโยชนอื่นของผูถือหนวยลงทุน

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อใหมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการ เปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน 
เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีมติโดยเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งสิ้น
ของโครงการจัดการและ เมื่อไดรับอนุญาตจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว

รายละเอียดเพิ่มเติม :

-

ผูถือหนวยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไมเกินคาหนวยลงทุนที่ยังสงใชแกบริษัทจัดการกองทุนรวมไมครบ
การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไมวาในทอดใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวย
ลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกําหนดในขอผูกพันซึ่งลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวม
โดยชอบ
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจายผลประโยชนตอบแทน และคืนเงินทุนไดไมเกินไปกวาสวนของทุนของกองทุน
รวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบงชนิดของหนวยลงทุน สิทธิในการไดรับประโยชนตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผูถือหนวยลงทุน
แตละชนิดตองเปนไปตามขอกําหนดของหนวยลงทุนชนิดนั้น ๆ ดวย

14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :

เมื่อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไดรับคําขอเปดบัญชีกองทุน หรือคําสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือคําขอใชบริการอื่นๆที่
กรอกรายละเอียดครบถวนชัดเจน พรอมหลักฐานประกอบตางๆ ซึ่งมีรายละเอียดเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม 
ภายใตหัวขอ “ลงทุนกับ บลจ.อีสทสปริง” และผูสั่งซื้อไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนครบถวนแลว บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนในนามของบริษัทจัดการจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแก ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนภายในวันเดียวกัน โดย ผูถือหนวย
ลงทุนที่ปรากฏชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจะตองลงลายมือชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน

นายทะเบียนหนวยลงทุนจะจดแจงชื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนผูถือหนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตอเมื่อบริษัทจัดการไดรับ
ชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนถูกตองครบถวนและผูสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบรอยแลว และ
ใหถือวาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนออกใหในนามบริษัทจัดการแกผูสั่งซื้อเปน
เอกสารแสดงสิทธิการถือครองหนวยลงทุนของกองทุน และใหใชเปนหลักฐานในการซื้อและขายคืนหนวยลงทุน

ผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ที่จะตองนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนมาใหบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบันทึก
รายการซื้อขายหนวยลงทุนใหเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนมาบันทึกรายการให
เปนปจจุบันไดตั้งแตวันทําการถัดจากวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนมา
บันทึกรายการใหเปนปจจุบัน ใหถือเอาขอมูลที่บันทึกไวในระบบนายทะเบียนหนวยลงทุนเปนขอมูลที่ถูกตอง

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุน 2 คน ถือหนวยลงทุนรวมกัน บริษัทจัดการจะจดแจงชื่อผูถือหนวยลงทุนเหลานั้นเปนผูถือหนวยรวมกันใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคําขอเปดบัญชีกองทุนเปดเปนผูใชสิทธิ
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ในฐานะผูถือหนวยลงทุนหรือผูรับเงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถใชอางอิงตอ
บริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนจําเปนตองใชใบหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดทําใบหนวยลงทุนมอบใหแกผูถือหนวยลงทุน

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถใชอางอิงตอ
บริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนจําเปนตองใชใบหนวยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดทําใบหนวยลงทุนมอบใหแกผูถือหนวยลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :

-

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน :

กรณีบริษัทจัดการไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน และจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทน
บริษัทจัดการจะกําหนดขั้นตอนการดําเนินการตอไป โดยบริษัทจัดการตองไดรับมติพิเศษใหชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอื่นแทนเงินจากผูถือหนวยลงทุน

การชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน ณ เวลาที่กําหนด เทานั้น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกบุคคลที่เกี่ยวของอื่น ๆ (ถามี) : -

17. การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน : -
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑที่ออกตามมาตรา 125(5) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนหนวยลงทุนถูกตอง และการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการใหสิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด ๆ แกผูถือ
หนวยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากไดกระทําตามขอกําหนดในขอผูกพันหรือตามกฎหมายแลว ใหถือวา
บริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหนวยลงทุน ในกรณีดังนี้
(ก) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนที่มิใชรายยอย และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผูถือหนวยลงทุนไม
เปนผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญ หรือผูมีเงินลงทุนสูง ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผู
ถือหนวยลงทุนไมเปนผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหนวยลงทุน ดังนี้
1. หนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายใหผูถือหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเปนกองทุนรวมหุนระยะยาวที่
จัดตั้งขึ้นกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
3. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการลงทุนของกองทุน
ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน และขอจํากัดในการใชสิทธิออกเสียง (ถามี) :

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัท
จัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 นั้น เวนแตเปนกรณีกองทุนรวมที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดใด ๆ มี
ผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียว บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจํานวนที่ถืออยู และบริษัทจัดการ
กองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน (omnibus account) ตองไมนับคะแนนเสียงของ
บุคคล หรือ กลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
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หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน:

1. การแกไขเพิ่มเติมโครงการและ/หรือแกไขวิธีการจัดการ จะดําเนินการตามมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษหรือจะดําเนินการตามความเห็น
ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดได
2. การขอมติผูถือหนวยลงทุนเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการและ/หรือแกไขวิธีการจัดการ บริษัทจัดการอาจดําเนินการดวยการประชุมผูถือ
หนวยลงทุนหรือการสงหนังสือขอมติของผูถือหนวยลงทุนหรือขอมติทางสื่ออิเล็คทรอนิกสก็ได โดยใชวิธีการขอมติผูถือหนวยลงทุน หาก
ปรากฏวามติเสียงขางมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไมเกินรอยละ 55 หรือไมเกินรอยละ 80 ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมสงเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผูดูแลผลประโยชน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรับรองผลการนับมตินั้น

ทั้งนี้ การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการในเรื่องที่กระทบสิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะตองไดรับมติพิเศษ ซึ่งใหรวมถึง 
(ก) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ทําใหผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงอยางมี
นัยสําคัญ 
(ข) การชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น 
(ค) การควบรวมกองทุนรวมระหวางกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) แตก
ตางกัน 
(ง) การรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นแทนเงิน 
(จ) การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นเกินกวาอัตรารอยละ 5 ของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามที่ระบุไวลาสุดใน
โครงการ 
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนได โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว หรือขอกําหนดอื่นใน
ทํานองเดียวกัน ใหกระทําไดเฉพาะในกรณีดังตอไปนี้
(3.1) การแกไขเพิ่มเติมซึ่งมีผลใหผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงไดรับประโยชนเพิ่มขึ้น
(3.2) การแกไขเพิ่มเติมที่ตองดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ กฎ
และคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว
(3.3) การแกไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลใหถูกตอง

4. การแกไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดังตอไปนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหความเห็นชอบแทน
การขอมติผูถือหนวยลงทุน โดยสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจกําหนดเงื่อนไขใหบริษัทจัดการปฏิบัติเพื่อประโยชนในการแกไขโครงการ
กอนใหความเห็นชอบก็ได
(4.1) การเปลี่ยนแปลงขอกําหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
(4.2) การเพิ่มชนิดหนวยลงทุนที่ไมทําใหสิทธิที่ผูถือหนวยลงทุนมีอยูเดิมดอยลง
(4.3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราสวนการลงทุนที่สอดคลองกับนโยบายการลงทุน
(4.4) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (4.1) (4.2) และ(4.3)

การแกไขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึ่ง ตองไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผูถือหนวยลงทุน รวมถึงไมทําใหผลตอบแทนและความเสี่ยง
ของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญหรือเปนประโยชนสูงสุดตอผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง 

5. ในกรณีที่การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแกไขวิธีการจัดการที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
ไดกระทําตามมติของผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดมีมติให
แกไข และแจงการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการไปยังผูถือหนวยลงทุนทุกราย ภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ไดมีมติใหแกไขเพิ่มเติม แลวแตกรณี

การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวม หรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได
ดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวและมีผล
ผูกพันตามมติ
มติของผูถือหนวยลงทุนที่ใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมาย ใหถือวามตินั้นเสียไป
ในกรณีที่เปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวย
ลงทุน (มติของผูถือหนวยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไดไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งเขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
เวนแตกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน นอกจากจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
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ขอมติ ผูถือหนวยลงทุนที่กําหนดไวในขอผูกพัน หรือที่กําหนดไวในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กําหนดในประกาศนี้แลว
ใหเปนไปตามหลักเกณฑเพิ่มเติมดังตอไปนี้ดวย
(1) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนไมเทากัน ตองไดรับ
มติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(2) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือ มติพิเศษของ
จํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(3) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของ จํานวนหนวย
ลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
วิธีการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน : -
การแกไขเพิ่มเติมสวนใดสวนหนึ่งของขอผูกพันที่เปนไปตามวิธีการที่กําหนดไวในขอผูกพัน และมีสาระสําคัญที่เปนไปตาม และไมขัดหรือ
แยงกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑที่ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกลาว ใหถือ
วาขอผูกพันสวนที่แกไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคูสัญญา
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ เรื่อง
ที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ใหรวมถึง
(ก) ขอกําหนดเกี่ยวกับผลประโยชนตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน 
(ข) ขอกําหนดเกี่ยวกับการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามขอ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่ ทน. 19/2554 
(ค) ขอกําหนดเกี่ยวกับการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น 
(ง) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประกันตามขอ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกันและ
ขอกําหนดเกี่ยวกับ การแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน 
(จ) เรื่องที่ผูดูแลผลประโยชนเห็นวากระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในลักษณะ ดังตอไปนี้ ใหมีผลผูกพันเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยไมตองไดรับมติของผูถือ
หนวยลงทุน
(ก) เปนการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันใหมีสาระสําคัญสอดคลองกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แกไขเพิ่มเติม โดยไดรับมติโดยเสียงขางมาก
หรือมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน หรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน แลวแตกรณี หรือ 
(ข) ผูดูแลผลประโยชนแสดงความเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจําเปนหรือสมควร และไมกระทบตอสิทธิของผูถือ
หนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันไมวากรณีใด
ตองกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อ โดยบุคคลผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งประทับ
ตราบริษัท (ถามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอผูกพันเปดเผยไว ณ ที่ทําการและเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อใหผูถือ
หนวยลงทุนสามารถตรวจดูได รวมทั้งจัดสงสรุปการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน พรอมทั้งเหตุผลและความจําเปนใหผูถือหนวยลงทุน พรอมกับ
การสงรายงานประจําปของกองทุนรวม

18. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการตกลงใหมีการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการปฎิบัติ ไมเปนไปตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวของ อันมี
ผลใหเกิดความเสียหายแกผูถือหนวยลงทุน ของกองทุนรวมแลว ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําขอพิพาทเขาสูการพิจารณาตาม
กระบวนการอนุญาโตตุลาการของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได

19. การเลิกกองทุนรวม
เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

1. หากปรากฏวากองทุนเปดใดมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนจํานวนดังนี้

(1) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทําการใด
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(2) มูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดโดยคํานวณตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน ลดลงเหลือนอยกวา 50 ลานบาทในวันทําการใด
และบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุนเปดนั้น

2. มีการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด

3. มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลา 5 วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวา 2 ใน 3 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด

ความในขอ 2 และ 3 มิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนที่บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาการเลิกกองทุน
รวมจะไมเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยู เนื่องจากกองทุนยังคงมีทรัพยสินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคลองอยางเพียงพอ 
และผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยูจะไมไดรับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

ความใน 2 และ 3 มิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนรวมดังนี้

(ก) กองทุนรวมตลาดเงิน

(ข) กองทุนรวมหนวยลงทุน

(ค) กองทุนรวมฟดเดอร

(ง) กองทุนรวมดัชนี

(จ) กองทุนรวมอีทีเอฟ

4. เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนเปดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการ หรืองดเวนกระทําการจนกอให
เกิดความเสียหายแกกองทุนเปด หรือไมปฏิบัติตามหนาที่ของตน

5. เมื่อไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุน ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
โครงการจัดการ

6. สํานักงานจะเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมีการจัดตั้ง จัดการ หรือใชกองทุนรวม
เพื่อผูลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชนจากการลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเปนการเฉพาะ หรือเพื่อเปนเครื่องมือในการบริหาร
จัดการทรัพยสินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด และสํานักงานไดดําเนินการแจงใหบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวของทํา
การชี้แจง แสดงเหตุผล ขอเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไมมีการชี้แจง หรือชี้แจงแลวแตไมอาจพิสูจนหรือทําใหเชื่อไดวาการจัดตั้ง
กองทุนรวมเปนการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง และสํานักงานสั่งใหบริษัทจัดการกองทุนรวมทําการแกไข หรือดําเนิน
การใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการตามที่สํานักงานสั่งได หรือดําเนินการแลวแตไมสามารถทําใหกองทุนรวมเปน
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง

7. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น
เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในโครงการ

การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

1. เมื่อปรากฏเหตุเลิกกองทุนเปดภายใตหัวขอเงื่อนไขในการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้

(ก) ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตั้งแตวันทําการที่ปรากฏเหตุตามหัวขอเงื่อนไขในการเลิกกองทุน 

(ข) แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยชองทางใด ๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยลงทุนได 
แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน รวมทั้งแจงสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบดวย ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทําการนับแตวันทําการที่ปรากฏเหตุตามหัวขอเงื่อนไขในการเลิกกองทุน 
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(ค) จําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเปดดังกลาวภายใน 5 วันทําการนับแตวันทําการที่ปรากฏเหตุตามขอ 19 เรื่อง 
การเลิกกองทุนรวม ภายใตหัวขอเงื่อนไขในการเลิกกองทุน เพื่อรวบรวมเงินเทาที่สามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหผูถือ
หนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ 

(ง) ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมไดตาม (ค) ใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแตวันทําการที่
ปรากฏเหตุตามหัวขอเงื่อนไขในการเลิกกองทุน และเมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแลวจะถือวาเปนการเลิกกองทุนเปดนั้น 

เมื่อไดดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แลว หากมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยูจากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม 

ในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดโดยคํานวณตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุนของกองทุนเปดใดลดลงเหลือนอยกวา 50 
ลานบาทในวันทําการใด หากบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุนเปดนั้นบริษัทจัดการจะดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) และหากมีหลักทรัพย
หรือทรัพยสินคงเหลืออยูจากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม 

2. เมื่อจะมีการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุของโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนาบริษัทจัดการจะ
ดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนดังตอไปนี้

ก) แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบโดยชองทางใด ๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยลงทุนได 
กอนวันเลิกกองทุนเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ และ 

ข) แจงเปนหนังสือใหผูดูแลผลประโยชน และแจงสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบกอนวันเลิกกองทุนเปนเวลาไมนอยกวา5 วันทําการ และกระทําการดวยวิธีอื่นใดเพื่อใหประชาชนรับทราบขอมูลในเรื่องดัง
กลาวกอนวันเลิกกองทุนเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ เชน แพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวม เปนตน 

ค) จําหนายทรัพยสินของกองทุนเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย และตั๋วสัญญาใชเงินที่มี
กําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จสิ้นกอนวันเลิกกองทุน 

20. การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน

บริษัทจัดการจะจัดใหมีการชําระบัญชี โดยจะแตงตั้งผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบเพื่อทําหนาที่รวบรวม
และแจกจายทรัพยสินที่คงเหลือจากการชําระหนี้สินของกองทุนแลวใหแกผูถือหนวยลงทุน รวมทั้งทําการอยางอื่นตามแตจําเปนเพื่อชําระ
บัญชีกองทุนใหเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด สําหรับคาใชจาย และเงินคา
ตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจายจากทรัพยสินของกองทุนและผูชําระบัญชี จะดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน
ตามมูลคาทรัพยสินสุทธิเทาที่คงเหลืออยูตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนถืออยูตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื่อไดชําระบัญชีเสร็จเรียบรอยแลว ผูชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจด
ทะเบียนเลิกกองทุนแลว หากปรากฏวายังมีทรัพยสินคงคางอยูใหผูชําระบัญชีจัดการโอนทรัพยสินดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผานการแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปนสวนหนึ่งของขอผูกพัน
ระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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