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กองทุนเปิ ดทีเอ็มบีอสี ท์ สปริง Vietnam Active Equity เพือ่ การเลีย้ งชีพ
รายละเอียดโครงการจัดการ
1. ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิ ดทีเอ็มบีอีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลี ้ยงชีพ
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : TMB Eastspring Vietnam Active Equity Retirement Mutual Fund
ชื่อย่ อโครงการ : TMB-ES-VIETNAM-RMF
ประเภทโครงการ : กองทุนเปิ ด
ประเภทการขาย : หลายครัง้
การกําหนดอายุโครงการ : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตังกองทุ
้
นรวมนี ้ที่อยู่ในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้
แรก ตามดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้
1.ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ ตามที่ระบุไว้ ในโครงการ หรื อ
2.ในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ ครัง้ แรก ตํ่ากว่า 250,000,000 บาท (สองร้ อยห้ าสิบล้ านบาทถ้ วน)
และบริษัทจัดการประสงค์ จะจะยุติโครงการ
ทังนี
้ ้บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบถึงเหตุการณ์ดงั กล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด
ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
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วัตถุประสงค์ ของโครงการ :
เพื่อส่งเสริมการออมผูกพันแบบระยะยาวเพื่อการเลี ้ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุน และเพื่อ
ตอบสนองความต้ องการลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ ที่ดําเนินธุรกิจ
เกี่ยวข้ องและ/หรือที่ได้ รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ และ/หรื อ ทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม
2. ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
- กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ :
- กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพที่มีการรับโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่ างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้ นลงทุนแบบมีความเสี่ยง
ต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่ วนการลงทุนในต่ างประเทศ : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ
ต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยกองทุนปลายทางมีนโยบายมุ่ งเน้ นลงทุนในตราสารทุนของบริ ษัทที่อยู่ใน
ประเทศเวียดนามหรือบริษัทเกี่ยวข้ องกับประเทศ
เวียดนาม ทังนี
้ ้กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมข้ างต้ น ตังแต่
้ 2 กองทุนขึ ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีสดั ส่วนการลงทุนเฉลี่ยในรอบปี บัญชี
กองทุนละไม่เกินร้ อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของแต่ละ
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กองทุนจะขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามสภาวะการลงทุนหรื อการ
คาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ
ส่ ว นที่ เ หลื อ บริ ษั ท จั ด การจะลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น หรื อ การหาดอกผลโดยวิ ธี อื่ น ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนทังในประเทศและ/
้
หรื อต่างประเทศบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคต
เป็ น Feeder Fund หรื อลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรื อหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรื อเปลี่ยนกลับมาเป็ น
Fund of Funds ได้ โดยไม่ทําให้ ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ให้ เป็ นดุลยพินิจ
ของผู้จดั การกองทุน โดยขึ ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้ องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท
จัดการหรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด ก่อนดําเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
ทังนี
้ ้การลงทุนของกองทุนในกองทุนปลายทางจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้ าทําสัญญา
ซื อ้ ขายล่ ว งหน้ า(Derivatives) โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ป้ องกั น ความเสี่ ย งในอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่ า งประเทศตามดุล ยพิ นิ จ ของผู้ จัด การกองทุ น ดัง นัน้ ผู้ล งทุน อาจจะขาดทุ น หรื อ ได้ รั บ กํ า ไรจากอั ต รา
แลกเปลี่ยน/หรือได้ รับเงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐมีแนวโน้ มอ่อน
ค่าลง ผู้จดั การกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับอัตรา
แลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ทังนี
้ ้ผู้จดั การกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย
หรื ออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ มีแนวโน้ มแข็งค่า อย่างไรก็ตาม
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) ในสกุลเงินอื่นได้
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรื ออาจลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ า
แฝง (Structured Note) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ หรื อได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. รวมทัง้ อาจทําธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์หรื อธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo)
ได้ นอกจากนี ้กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์( Unlisted) และตราสารหนี ้
ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ ( Non-Investment grade) และตราสารหนี ้ที่ไม่ได้ รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated)
ทังนี
้ ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดงั นี ้
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1.กองทุนปลายทางอาจมีการแก้ ไขเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนแปลงการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ
ของกองทุนปลายทางได้ ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ บริ ษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนปลายทางโดยถือว่าได้ รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบทราบการแก้ ไขเพิ่มเติมดังกล่าว
2. การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุนปลายทางได้ ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สําคัญและจัดแปลมาจาก
ต้ นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนัน้ ในกรณีที่มีความแตกต่างหรื อไม่สอดคล้ องกับต้ นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ ถือตาม
ต้ นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์และบริ ษัทจัด การขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้ อมูลดังกล่าวให้ สอดคล้ องกับ
กองทุนปลายทาง
3. ข้ อมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินทุนโครงการ
จํานวนเงินทุนโครงการเริ่มต้ น : 2,500,000,000.00 บาท
นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี
ในระหว่ างระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุนครั ง้ แรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่ วยลงทุนมากกว่ า
จํานวนเงินทุน : มี
มูลค่ าที่ตราไว้ ต่อหน่ วย : 10.0000 บาท
จํานวนหน่ วยลงทุนเริ่มต้ น : 250,000,000.0000 หน่วย
ราคาของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรก: 10.0000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม : • ในระหว่างการเสนอขายครัง้ แรก บริ ษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนโครงการได้ ไม่เกิน
ร้ อยละ15 ของจํานวนเงินทุนโครงการ หรื อไม่เกิน 375 ล้ านบาท(greenshoe)
• ทังนี
้ ้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนโครงการ แต่ยงั ไม่เต็มจํานวนที่เพิ่มอีกร้ อยละ
15 ของจํานวนเงินทุนโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการจะดําเนินการปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุน และอาจ
ดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้
โดยไม่ต้องแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า และให้ ถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการจากสํานักงานคณะกรรมการ
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ก.ล.ต.โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ซึง่ การเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการจะเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์และขันตอนการดํ
้
าเนินการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
4. การบริหารจัดการกองทุน
การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives) : ลงทุน
วัตถุประสงค์ ของการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives) :
- ที่มิได้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบั ซ้ อน
วิธีการในการคํานวณ Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่ วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่ เกินร้ อยละ : 100.00
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ าแฝง (Structured Note) : ลงทุน
กลยุทธ์ การบริ หารกองทุน (Management Style) :มุ่งหวังให้ ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชีว้ ัด
(active management)
ลักษณะการจ่ ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้ อน
5. การแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน (class of unit) : ไม่มี
6. การจ่ ายเงินปั นผล
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล : ไม่จ่าย
หลักเกณฑ์ การจ่ ายเงินปั นผล :ไม่มี
กําหนดเวลา วิธีการ และข้ อจํากัดในการจ่ ายเงินปั นผลแก่ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุน : ไม่มี
7. การรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
มูลค่ าขัน้ ตํ่าของการรั บซือ้ คืน : 1.00 บาท
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จํานวนหน่ วยลงทุนขัน้ ตํ่าของการรับซือ้ คืน : ไม่กําหนด
วิธีการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน
ระยะเวลาในการรับซือ้ คืน : ทุกวันทําการ
การรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า
เงื่อนไข ข้ อจํากัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
1.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้ อม กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรื อผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่ รวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ นซึง่ จัดตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
รวมถึงสาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึง่ ติดต่อหรือรับข้ อมูล หรื อส่งคําสัง่ เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงิน
เกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรือผู้จดั การที่ตงอยู
ั ้ ่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้ อ 1 – 4
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ตามที่กฎหมายกําหนด
เงื่อนไข ข้ อจํากัด การไม่ ขายไม่ รับซือ้ คืนไม่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสั่ง :
3.การดําเนินการในกรณีที่ผ้ ูออกตราสารหนีห้ รื อลูกหนีต้ ามสิทธิเรี ยกร้ องผิดนัดชําระหนีห้ รื อตราสารที่ลงทุน
ประสบปั ญ หาขาดสภาพคล่องหรื อไม่ สามารถจํ าหน่ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket) บริ ษัท
จัดการกองทุนรวมจะปฏิบตั ิตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยย์และตลาดหลักทรัพย์ที่สน.
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9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่
รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
4.การไม่ขายหรื อไม่รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้ สงู สุดไม่เกิน 5 วันทําการ เว้ น
แต่จะได้ รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงานโดยบริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิ จารณาแล้ ว มีความเชื่อโดย
สุจ ริ ต และสมเหตุส มผลว่ า จํ า เป็ นต้ อ งระงับ การซื อ้ ขายหน่ ว ยลงทุ น โดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบของผู้ ดูแ ล
ผลประโยชน์อนั เนื่องจากเหตุจําเป็ นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี ้
1. ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้ อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ อย่างเป็ นธรรม และเหมาะสม
3. มีเหตุจําเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
อนึ่ง การไม่ขายหรื อไม่รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคําสั่งซื ้อหรื อคําสั่งขายคืน
หน่ ว ยลงทุ น (suspension of dealings) ให้ บริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวมปฏิ บั ติ ต ามประกาศสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่สน. 9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
ทัง้ นีก้ ารไม่ขายหรื อไม่รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคําสั่งซือ้ หรื อคําสั่งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ด้ วยเหตุอื่นให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่
ทน. 11/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ / คําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ากองทุนเป็ นการชัว่ คราวหรื อ
ถาวรก็ได้
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสัง่ ดังกล่าวจะเป็ นการรักษาประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยบริ ษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันก่อนการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ / คําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เข้ าโดยติดประกาศดังกล่าวไว้ ที่บริ ษัทจัดการ สํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และ
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แจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 3 วันนับแต่วนั ที่ประกาศหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ/ คําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเข้ าเป็ นการชัว่ คราวหรือถาวร
8. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
8.1 ค่ าธรรมเนียมรวม
ประมาณการค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็ บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตราไม่ เกินร้ อยละ : 3.7450 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
รายละเอียดเพิ่มเติม : 8.2 ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ประมาณการค่ าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่ เกินร้ อยละ : 2.1400 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทังหมด
้
หักด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์และนายทะเบียน ณ
วันที่คํานวณ
ประมาณการค่ าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ รายปี ในอัตราไม่ เกินร้ อยละ : 0.1070 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้ วยมูลค่าหนีส้ ินทัง้ หมด เว้ นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนาย
ทะเบียน ณ วันที่คํานวณ
ประมาณการค่ าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่ เกินร้ อยละ : 0.2140 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้ วยมูลค่าหนีส้ ินทัง้ หมด เว้ นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และ
นายทะเบียน ณ วันที่คํานวณ
ค่ าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี
ค่ าธรรมเนียมการจัดจําหน่ าย : ไม่มี
ค่ าธรรมเนียมอื่นๆ : มี
ในอัตราไม่ เกิน ร้ อยละ ของมูลค่ าหน่ วยลงทุน : ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกิน ร้ อยละ
1.2840ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
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รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) : -

1.ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ จะเรี ยกเก็บตามจํานวนที่จ่ายจริ ง ทังนี
้ ้ ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.07
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี่ยต่อปี
2. อากรแสตมป์และค่านายหน้ าซื อ้ ขายหลักทรัพ ย์หรื อตราสารต่างๆ ตามที่จ่ายจริ ง ค่าใช้ จ่ายในการโอน
หลักทรัพย์
รวมทังการจั
้
ดทําหนังสือหรื อเอกสารการเป็ นเจ้ าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้ จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้ จ่ายใน
การรับโอนพันธบัตรที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นนายทะเบียน เป็ นต้ น และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการซื ้อ
ขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ
3.ค่ า สอบบัญ ชี แ ละค่ า ใช้ จ่ า ยในการสอบบัญ ชี ซึ่ ง รวมถึ ง การตรวจสอบทรั พ ย์ สิ น ที่ อ ยู่ ใ นประเทศและ
ต่างประเทศ ค่าใช้ จ่ายต่างๆที่เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิตามคําสัง่ หรือตามกฎหมาย หรือประกาศสมาคม
4.ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้ จ่ายใน
การสอบบัญชีเมื่อเลิกกองทุน ค่าใช้ จ่ายในการเฉลี่ยหรื อชําระเงิน หรื อทรัพย์สินอื่นคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเมื่อ
เลิกกองทุน ค่าใช้ จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ใน
ระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
5. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายของผู้ดแู ลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรื อผู้รับฝากหลักทรัพย์สิน
ในต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศของ
กองทุน ตามที่จ่ายจริง
6. ค่าใช้ จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าภาษี อากร ที่เกิดขึ ้นหรื อเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนหรื อมีไว้ ในทรัพย์สิน
หรื อหลักทรัพย์ทงั ้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ ได้ มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา
ป้องกันผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าใช้ จ่าย
ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศในการให้ บริ การทั่วไป ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการ
ป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือความเสี่ยงอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทงใน
ั้
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และต่างประเทศ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่จ่ายจริ ง
รวมถึงค่าใช้ จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้ กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่าว เป็ นต้ น
7. ค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้ องให้ บริษัทจัดการปฏิบตั ิหน้ าที่หรือเรี ยกค่า
สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริ ษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อเมื่อได้ รับคําสั่งจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้ จ่ายด้ านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาล ตามที่จ่ายจริง
8. ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการติดตามทวงถามหรื อการดําเนินคดีเพื่อการรับชําระหนี ้ใดๆ
ของกองทุนตามที่จ่ายจริง
9. ค่าใช้ จ่ายในการรับชําระเงินค่าจองซื ้อ ชําระเงินค่าขาย ค่าใช้ จ่ายต่างๆในการมีบญ
ั ชีกองทุนกับธนาคาร เช่น
ค่าธรรมเนียมต่างๆที่ธนาคารเรี ยกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค
ตามที่จ่ายจริง (ถ้ ามี)
10. ค่ า ธรรมเนี ย มสํ า หรั บ การใช้ บ ริ ก ารทดรองจ่ า ยเงิ น เพื่ อ ชํ า ระราคาหลัก ทรั พ ย์ ล่ว งหน้ า จาก global
custodian สําหรับกรณีการลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade)
ตามที่จ่ายจริง
11.ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ หรื ออ้ างอิงดัชนีหลักทรัพย์เครื่ องหมายการค้ า และ/หรื อเครื่ องหมายบริ การ
ของ
ตลาดหลักทรัพย์และ/หรื อของผู้คํานวณและประกาศดัชนี (Index Provider)รวมถึงค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการ
เข้ าถึงข้ อมูลที่เป็ นส่วนประกอบของดัชนีผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เช่น Bloomberg เป็ นต้ น
12.ค่าใช้ จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์ มคําขอใช้ บริ การ
กองทุนเปิ ด คําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน คําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรื อสมุดบัญชี
แสดงสิ ทธิ ใ นหน่ว ยลงทุน (Fund Book) หรื อรู ป แบบอื่ น ที่ สํ านัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรื อ
เห็นชอบให้ ดําเนินการได้ ใบยืนยัน /ใบเสร็ จ รับเงิน /ใบกํ ากับภาษี (ถ้ ามี ) รายงานการถื อหน่วยลงทุน และ
แบบฟอร์ มอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของกองทุน
เป็ นภาษาต่างประเทศ
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13.ค่าใช้ จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้ จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ่งรวมถึงการลง
ประกาศต่างๆ ในหนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรื อข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ อง
กับ กองทุ น ที่ บ ริ ษั ท จัด การจัด ทํ า ขึ น้ หรื อ มี ห น้ า ที่ จัด ทํ า ขึ น้ ตามที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด
14. ค่าใช้ จ่ายในการจัดตังและเก็
้
บรักษาฐานข้ อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน
15.ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการขออนุมตั ิจดั ตังและจั
้
ดการกองทุน รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้ จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
16.ค่าใช้ จ่ายอันเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขโครงการ ค่าไปรษณียากรสําหรั บหนังสือโต้ ตอบกับผู้ถือ
หน่วยลงทุน ค่าใช้ จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนฯลฯ
17.ค่าใช้ จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เรี ยกเก็บจากกองทุน ให้ รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง
กับการลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้ างต้ นรวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ ว
8.3 ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้ส่ งั ซือ้ หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน
ค่ าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุน (Front-end fee) : ไม่มี
ค่ าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน (Back-end fee) : ไม่มี
ค่ าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ า (Switching in) : ไม่มี
ค่ าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก (Switching out) : ไม่มี
ค่ าธรรมเนียมการโอนหน่ วยลงทุน : ไม่มี
ค่ าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน : มี ฉบับละ : 50.00 บาท
ค่ าปรับกรณีขายคืนหน่ วยลงทุนก่ อนระยะเวลาถือครองที่กาํ หนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
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ค่ าธรรมเนียมอื่น : มี
ค่ าธรรมเนียมอื่นๆ : ค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ เช่น ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ในอัตราไม่เกินร ้อยละ 0.25
ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้ส่ งั ซือ้ หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน) :
1. ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) เป็ นมูลค่าที่จะถูกรวมเข้ าไปเป็ นราคาขายหน่วยลงทุนหรื อหักจาก
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ เป็ นราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ทังนี
้ ้ ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนคิดเป็ น
อัตราร้ อยละไม่เกิน 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคํานวณราคาขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และ
ส่วนต่างดังกล่าวจะถูกนําส่งเข้ าหรือตกเป็ นของกองทุนทังจํ
้ านวน เพื่อนําไปชําระเป็ นค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขาย
หลักทรัพย์ของกองทุน
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) จะได้ รับการยกเว้ นไม่ถกู รวมเข้ าไปเป็ นราคาขายหน่วยลงทุนในช่วงการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ทังนี
้ ้ การสัง่ ซื ้อ หรือสัง่ ขายคืน หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายหลังการเสนอขาย
ครัง้ แรก จะมีการรวมส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนเข้ าไปในราคาขาย หรือราคารับซื ้อคืน.หรือราคาสับเปลี่ยนเข้ า
หรือราคาสับเปลี่ยนออก
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนจะถูกนําส่งเข้ าหรื อตกเป็ นของกองทุนทังจํ
้ านวน เพื่อนําไปชําระเป็ นค่าใช้ จ่ายในการ
ซื ้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เพื่อนําไปชําระ
เป็ นค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง หรือค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสัง่ ซื ้อหรือสัง่ ขายหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราการกําหนดส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าวให้
สอดคล้ องกับอัตราค่านายหน้ าในการซื ้อขายหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนให้ สอดคล้ องกับค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขาย
หลักทรัพย์ที่เกิดขึ ้นจริง
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขอให้ บริษัทจัดการดําเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีพิเศษ
นอกเหนือจากกรณีปกติตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้ จ่ายในการจดแจ้ งการจํานํากับนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่า
แก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อมูลในทะเบียน ตามที่จ่ายจริง
บริษัทจัดการอาจจะยกเว้ นส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้
บริษัทจัดการ ตามรายละเอียดที่บริษัทจัดการจะประกาศให้ ผ้ ถู ือหน่วยทราบล่วงหน้ า
2. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน เป็ นค่าธรรมเนียมที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ ว
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8.4 วิธีการคํานวณและตัดจ่ ายค่ าธรรมเนียม
การคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน จะคํานวณทุกวันโดยใช้ มลู ค่าทรัพย์สินทังหมด
้
หักด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่ค่าธรรมเนียม
การจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วันที่คํานวณ ของกองทุนในแต่ละวันเป็ นฐานในการ
คํานวณและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็ นรายเดือน
การคํานวณค่าใช้ จ่ายอื่นๆตามข้ อ 1 โดยกองทุนจะทยอยตัดจ่ายค่าโฆษณาตามระยะเวลาของประโยชน์ที่
ได้ รับ หรื อบริ ษัทจัดการจะพิจารณากําหนดระยะเวลาที่ใช้ ในการตัดจ่ายที่เหมาะสม โดยระยะเวลาดังกล่าวจะ
ไม่เกิน 1 ปี นบั ตังแต่
้ วนั ที่เกิดค่าโฆษณานัน้
การคํานวณค่าใช้ จ่ายอื่นๆตามข้ อ ข้ อ 2 ถึง 6 จะเรี ยกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้ จ่ายเกิดขึ ้นตามจํานวนที่จ่าย
จริง และในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทุนครัง้ เดียวทังจํ
้ านวน ยกเว้ นค่าใช้ จ่ายตามข้ อ ข้ อ 3 โดย
ในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายกองทุนเป็ นรายวันโดยเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาในรอบบัญชี
สําหรับค่าใช้ จ่ายอืน่ ๆตามข้ อ 7 ถึง 17 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้ จ่ายเกิดขึ ้นตามจํานวนที่จ่ายจริง โดย
ในทางบัญ ชี จ ะตัด จ่ า ยเป็ นค่ า ใช้ จ่ ายกองทุน เป็ นรายวัน โดยเฉลี่ ย เท่ า กัน ทุก วันตามระยะเวลาที่ จ ะได้ รับ
ประโยชน์จากค่าใช้ จ่ายนันๆ
้ ทังนี
้ ้การตัดจ่ายค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดย
สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
สําหรับค่าใช้ จ่ายอื่นๆตามข้ อ 10 ในส่วนค่าใช้ บริ การทดรองจ่ายเงินเพื่อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้ าจาก
global custodian สําหรับกรณีการลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed
trade) นันจะเรี
้
ยกเก็บจากกองทุนรวมตามที่จ่ายจริง
8.5 การเปลี่ยนแปลงค่ าธรรมเนียมหรือค่ าใช้ จ่าย
1. ในกรณีที่บริษัทจัดการได้ ดําเนินการลดค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายตามที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการ บริษัทจัดการ
จะเปิ ดเผยข้ อมูลเรื่ องดังกล่าวให้ ผ้ ลู งทุนทราบอย่างทัว่ ถึงด้ วยวิธีการที่เหมาะสมภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที่
มีการลดค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ ข้อมูลไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อจัดให้ มี
ข้ อมูลเรื่ องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เป็ นต้ น
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การลดค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายให้ แตกต่างไปจากโครงการให้ ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่ องดังกล่าวเมื่อบริ ษัทจัดการได้ ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ ว
2. กรณีที่บริ ษัทจัดการจะเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลเรื่ องดังกล่าวให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้ อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้น โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ ที่ที่ทําการของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื ้อคืน และประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด
3. กรณีที่บริษัทจัดการจะเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเกินอัตราสูงสุดของค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย
เดิมตามที่ระบุไว้ ในโครงการ ทังนี
้ ้ ในรอบระยะเวลาย้ อนหลัง 1 ปี นับแต่วนั ที่บริ ษัทจัดการจะขึ ้นค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้ จ่ายดังกล่าว บริษัจดั การจะดําเนินการ ดังต่อไปนี ้
3.1 กรณี ที่การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ ายเพิ่ม ขึน้ ไม่ เกินกว่าอัตราร้ อยละ 5 ของอัตราขัน้ สูง สุด
ดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อ
ค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นดังกล่าว โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ ที่ที่ทําการของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืน และประกาศในทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด
3.2 กรณีที่การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นเกินกว่าอัตราร้ อยละ 5 ของอัตราขันสู
้ งสุดดังกล่าว
บริษัทจัดการต้ องได้ รับมติพิเศษ
ทังนี
้ ้ การเปลี่ยนแปลง ตามข้ อ 3 บริ ษัทจัดการจะต้ องแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15
วัน นับแต่วนั เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จ่ายดังกล่าว

9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่ องของกองทุนรวม
กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง ดังนี ้
1. เครื่องมือการกําหนดให้ ผ้ ลู งทุนเป็ นผู้รับภาระค่าใช้ จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
กองทุนรวมทัว่ ไป
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อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้ อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเรี ยกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้ อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดย
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรี ยกเก็บจริ ง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรื อ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมนี ้ในหนังสือ
ชีช้ วนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม และ/หรื อทางเว็บไซด์ของบริ ษัทจัดการหรื อผ่านทางช่องทางอื่นที่บริ ษัทจัดการ
กําหนด
ข้ อสงวนสิทธิ์
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริงได้ ตามดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที่ กําหนดไว้ ในโครงการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรื อ
สับเปลี่ยนออก และหรื อระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมนี ้ได้ ตามดุลยพินิจของ
บริ ษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าการขายคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกและ/หรื อ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือ
ครองที่กําหนดไว้ ในโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยในหนังสือชีช้ วนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริ ษัทจัดการกําหนด
- บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรื อเงื่ อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่
แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรื อมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนออกได้
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ ามี)มาใช้ ในการพิจารณาและหรื อตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนัน้
การพิจารณาใช้ เครื่องมือ
- บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้ใช้ ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Liquidity fee ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที่มีการใช้
เครื่องมือนี ้
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- บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเรี ยกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจัดการกําหนดโดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
1) ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายจากการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากการซื ้อขายทรัพย์สินต้ นทุนและค่ าใช้ จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรื อ ต้ นทุน
และค่าใช้ จ่ายที่ถูกเรี ยกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรื อ fund of funds) รวมถึงต้ นทุน
และค่าใช้ จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น
2) ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื่อเสริ มสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ ามี) และ/หรือ
ต้ นทุนในการปรับใช้ ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และหรื อระยะเวลาการถือครองหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่สอดคล้ องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง
5) พอร์ ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
6) ปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
โดยบริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมมติฐานและหรื อการ
ประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทําได้ เพื่อให้ สามารถดําเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ
ขณะนัน้
- ในกรณีที่มีการใช้ เครื่ องมือ Liquidity Fee นีบ้ ริ ษัทจัดการสามารถเรี ยกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการ
ปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที่สะท้ อนต้ นทุนในการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing
pricing) (ถ้ ามี) หรื อการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื ้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้ อนต้ นทุนในการซื ้อขายทรัพย์สินของ
กองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ ามี) และสามารถใช้ ร่วมกับเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ยง
สภาพคล่องอื่นได้
- ในกรณี ที่ มี ก ารใช้ เ ครื่ อ งมื อ Liquidity Fee นี เ้ งิ น จาก Liquidity Fee ที่ เ รี ย กเก็ บ ได้ จ ะนํ า กลับ เข้ า กองทุน
อย่างไรก็ตามการใช้ เครื่ องมือนี ้มี วัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่
ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี ้ไม่ได้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างผลตอบแทนให้ กองทุนแต่อย่างใด
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กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่ อกองทุนปลายทางมี การใช้ liquidity fee บริ ษัทจัดการจะพิจ ารณาดําเนินการให้ ส อดคล้ องกับกองทุน
ปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง ตามข้ อมูล
ที่ได้ รับจาก กองทุนปลายทาง โดยจะเรี ยกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี่ยนออกที่
หรือเป็ นไปตามดุลพินิจของบริ ษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ ซึง่
จะดําเนินการตามภายใต้ หวั ข้ อกองทุนรวมทัว่ ไป และเป็ นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้ องกําหนด
1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที่สะท้ อนต้ นทุนในการซื อ้ ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(swing pricing)
กองทุนรวมทัว่ ไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้ อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้ วยวิธี
- Full swing pricing
- Partial swing pricing
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
- บริ ษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้ อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริ ษัทจัดการ
จะพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็ น Full Swing Pricing หรื อ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ
- swing factor มี ห ลัก การในการพิ จ ารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่ บ ริ ษั ท จัด การกํ า หนด โดย
พิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
1. ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายจากการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากการซื ้อขายทรัพย์สินต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรื อ ต้ นทุน
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และค่าใช้ จ่ายที่ถูกเรี ยกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง(กรณี feeder fund หรื อ fund of funds) รวมถึงต้ นทุน
และ/หรือค่าใช้ จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น
2. ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื่อเสริ มสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ ามี) และ/หรือ
ต้ นทุนในการปรับใช้ ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง
3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทังนี
้ ้บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมมติฐานและหรื อการ
ประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทําได้ เพื่อให้ สามารถดําเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ
ขณะนัน้
- Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริ ษัทจัดการกําหนด โดย
พิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง
2. พอร์ ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทังนี
้ ้บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมมติฐานและหรื อการ
ประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทําได้ เพื่อให้ สามารถดําเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ
ขณะนัน้ ๆ
- ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้ อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถ
ใช้ ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ์
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ ามี)มาใช้ ในการพิจารณาและหรื อตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนัน้
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- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา swing factor ที่เรียกเก็บจริง ได้ ตามดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กําหนดไว้ ในโครงการ
- บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําค่าซื ้อหน่วยลงทุนที่ชําระเงินด้ วยเช็ค รวมเข้ าเป็ นยอดซื ้อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการที่มีการใช้ เครื่ องมือ swing pricing และบริ ษัทจัดการจะนํายอดซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ ในการ
พิจารณาและหรื อตัดสินใจเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ swing pricing ในวันทําการนัน้ ทัง้ นี ้
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิ ที่จะไม่เ ปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ไ ด้ ดําเนินการหรื อตัดสินใจไปแล้ วที่
เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ swing pricing ในวันทําการนัน้ แม้ หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื ้อหน่วยลงทุน
ทังหมดหรื
้
อบางส่วนของวันทําการนันไม่
้ สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ และรายการซื ้อหน่วยลงทุนที่ชําระด้ วยเช็คที่
เรียกเก็บไม่ได้ นนั ้ ไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึง่ เป็ นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
การพิจารณาใช้ เครื่องมือ
- บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้ใช้ ดลุ ยพินิจพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที่มีการ
ใช้ เครื่องมือนี ้
- ในกรณีที่บริ ษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็ นการใช้ เฉพาะวันทําการซื ้อขายใดที่สัดส่วน
ของมูลค่าซือ้ ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงั ้ หมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า
swing threshold ที่บริ ษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลค่าซือ้ ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่า
การซื ้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า (switch in) หักด้ วยมูลค่าการขาย
คืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้ วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทังนี
้ ้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริ ษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุน
ปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ swing pricing บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง ตาม
ข้ อมูลที่ได้ รับจากกองทุนปลายทาง โดยใช้ หลักการ best effort ซึ่งเป็ นไปตามดุลพินิจของบริ ษัทจัดการ และ
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คํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้ หัวข้ อกองทุนรวม
ทัว่ ไป และเป็ นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้ องกําหนด
1.3 ค่าธรรมเนียมการซื ้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้ อนต้ นทุนในการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution
Levies – ADLs)
กองทุนรวมทัว่ ไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้ อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
- บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้ อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
- บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเรี ยกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริ ษัทจัดการกําหนด โดยจะอยู่ภายใต้ กฎระเบียบและหรื อประกาศและหรื อ แนวทางปฏิบัติของสํานักงาน
ก.ล.ต.และหรื อสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนและหรื อหน่วยงานที่มีอํานาจอื่น ทังนี
้ ้การกําหนด ADLs factor จะ
คํานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
1) ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายจากการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากการซื ้อขายทรัพย์สินต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรื อ ต้ นทุน
และค่าใช้ จ่ายที่ถูกเรี ยกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง(กรณี feeder fund หรื อ fund of funds) รวมถึงต้ นทุน
และค่าใช้ จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น
2) ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื่อเสริ มสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ ามี) และ/หรือ
ต้ นทุนในการปรับใช้ ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง
3) ปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทังนี
้ ้บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อ มูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมมติฐานและหรื อการ
ประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทําได้ เพื่อให้ สามารถดําเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ
ขณะนัน้ ๆ
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- การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริ ษัทจัดการ
กําหนด โดยบริษัทจัดการจะคํานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง
2) พอร์ ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
3) ปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ทังนี
้ ้บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมมติฐานและหรื อการ
ประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทําได้ เพื่อให้ สามารถดําเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ
ขณะนัน้ ๆ
- ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้ อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ร่วมกับเครื่ องมือใน
การบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ์
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ ามี) มาใช้ ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่องมือ ADLs ในวันทําการนัน้
- บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําค่าซื ้อหน่วยลงทุนที่ชําระเงินด้ วยเช็ค รวมเข้ าเป็ นยอดซื ้อหน่วยลงทุนในวัน
ทําการที่มีการใช้ เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ ในการพิจารณาและ
หรือตัดสินใจเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่องมือ ADLs ในวันทําการนัน้ ทังนี
้ ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะไม่เปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่ได้ ดําเนินการหรื อตัดสินใจไปแล้ วที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ ADLs
ในวันทําการนัน้ แม้ หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซือ้ หน่ว ยลงทุนทัง้ หมดหรื อบางส่วนของวันทําการนัน้ ไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ และรายการซื ้อหน่วยลงทุนที่ชําระด้ วยเช็คที่เรี ยกเก็บไม่ได้ นนั ้ ไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วย
ลงทุน ซึง่ เป็ นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรี ยกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทํารายการซื ้อหน่วยลงทุนและ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ าหรื อขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่ งใดฝั่ งหนึ่งที่เกิน
ADLs threshold ที่บริ ษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากําหนดอัตราการเรี ยกเก็บ
ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกําหนดเพิ่มเติมในการเรี ยกเก็บเฉพาะรายที่ทํารายการซื อ้
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หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า หรื อขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริ มาณ
มากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกําหนดได้
- บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา ADLs ที่เรี ยกเก็บจริ ง ได้ ตามดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ แต่ไม่
เกินอัตราสูงสุดที่กําหนดไว้ ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมและ/
หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
การพิจารณาใช้ เครื่องมือ
- บริษัทจัดการจะเป็ นผู้ใช้ ดลุ พินิจพิจารณาเลือกใช้ การเรี ยกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที่มีการ
ใช้ เครื่องมือนี ้
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็ นการใช้ เฉพาะวันทําการซื ้อขายใดที่สดั ส่วนของมูลค่าซื ้อ
ขายหน่ ว ยลงทุ น สุท ธิ ข องกองทุ น เที ย บกับ มูล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุท ธิ ทัง้ หมดของกองทุ น มี ค่ า เกิ น กว่ า ADLs
threshold ที่บริ ษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลค่าซือ้ ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อ้
หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า (switch in) หักด้ วยมูลค่าการขายคืน
หน่วยลงทุน (redemption) และหักด้ วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทังนี
้ ้รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
- บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ ข้อมูลดังต่อไปนี ้
1) มูลค่าการซื ้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้ ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
2) มูลค่าการซื ้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้ าน้ อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
ทังบริ
้ ษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน
- ในกรณีที่มีการใช้ เครื่ องมือ ADLs นี ้ADLs ที่เรียกเก็บได้ จะนํากลับเข้ ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้ เครื่ องมือนี ้
มีวตั ถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยงั คงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่ องมือ
นี ้ไม่ได้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างผลตอบแทนให้ กองทุนแต่อย่างใด
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริ ษัทจัดการจะพิจารณา
ดําเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง
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รายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ ADLs บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง ตามข้ อมูลที่ได้ รับ
จากกองทุนปลายทาง โดยจะเรี ยกเก็บตามสัดส่วนจากการทํารายการซือ้ หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเข้ า หรื อขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก หรื อเป็ นไปตามดุลพินิจของบริ ษัทจัดการ
และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้ หัวข้ อกองทุน
รวมทัว่ ไป และเป็ นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้ องกําหนด
2. การกําหนดเงื่อนไขหรือข้ อจํากัดในการรับคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที่ต้องแจ้ งล่วงหน้ าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
กองทุนรวมทัว่ ไป
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขัน้ ตํ่าตัง้ แต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน จะต้ องแจ้ งบริษัทจัดการล่วงหน้ าเป็ นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
- บริ ษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนต้ องแจ้ งล่วงหน้ าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice
period) ได้ ตามดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กําหนดไว้ ในโครงการ รวมถึงแจ้ ง
มูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่เรี ยกเก็บจริ งได้ ตามดุลยพินิจ ของบริ ษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขัน้ ตํ่ าที่
กําหนดไว้ ในโครงการโดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมและ/หรื อเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
- บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period รวมกับเครื่องมือในการบริ หารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่น ได้ แก่ Liquidity
Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรื อเครื่ องมือ
อื่น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพคล่อง และ/หรื อตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุนในขณะนัน้ ว่าการใช้
Notice period เพียงเครื่ องมือเดียวอาจไม่เพียงพอในการแก้ ไขปั ญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ่งอาจต้ องใช้
ร่ ว มกับ เครื่ อ งมื อ ในการบริ หารความเสี่ ย งสภาพคล่อ ง อัน ได้ แ ก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ใน
สถานการณ์ที่เห็นว่าต้ องชดเชยต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้นเนื่องจากการขายในปริ มาณที่มากหรื อราคาที่ไม่เหมาะสม และ
หรื ออาจต้ องใช้ ร่วมกับเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ยงสภาพคล่อง อันได้ แก่ Redemption Gate ในกรณีที่
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ได้ รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทนั หรื อไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื่อเป็ นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน และ
หรื ออาจต้ องใช้ ร่วมกับเครื่ องมือ Side pocket เมื่อตราสารผิดนัดชําระหนี ้หรื อไม่สามารถจําหน่ายได้ ด้วยราคา
ที่สมเหตุสมผล หรื ออาจต้ องใช้ ร่วมกับเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ยงสภาพคล่อง อันได้ แก่ Suspension of
Dealings เมื่อมีการกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช้ Suspension of Dealings จะเป็ น
ประโยชน์ต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยงั คงอยู่ในกองทุนเป็ นสําคัญ
- ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทําให้ ต้องใช้ เครื่ องมืออื่นด้ วย บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิบตั ิกบั คําสัง่ ที่ได้ จาก Notice period นันเช่
้ นเดียวกับคําสัง่ ที่ได้ ตามปกติในวันที่ทํารายการด้ วย ทังนี
้ ้บริ ษัท
จัด การอาจพิ จ ารณาใช้ Notice period ร่ ว มกับ เครื่ อ งมื อ อื่ น ได้ แ ก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs,
Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องแจ้ งล่วงหน้ าก่อนการไถ่ถอน
หน่วยลงทุน (Notice period) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ ตามดุลยพินิจของบริ ษัท
จัด การ แต่ ไ ม่ เ กิ น Notice period สูง สุด ที่ กํ า หนดไว้ ใ นโครงการและไม่ ตํ่ า กว่ า มูล ค่ า ขัน้ ตํ่ า ที่ กํ า หนดไว้ ใน
โครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริ ษัทจัดการหรือ
ผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ ามี)มาใช้ ในการพิจารณาและหรื อตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่องมือ Notice period ในวันทําการนัน้
การพิจารณาใช้ เครื่องมือ
- บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้ใช้ ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Notice period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที่มีการใช้
เครื่องมือนี ้
- บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไป
ตามนโยบายและแนวทางที่ บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง
2) พอร์ ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
3) ปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
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ทังนี
้ ้บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมมติฐานและหรื อการ
ประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทําได้ เพื่อให้ สามารถดําเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ
ขณะนัน้ ๆ
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริ ษัทจัดการจะ
พิจารณาดําเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ notice period บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง ตาม
ข้ อมูลที่ได้ รับจากกองทุนปลายทาง โดยใช้ หลักการ best effort ซึ่งผู้ถือหน่วยอาจจะต้ องแจ้ งล่วงหน้ าก่อนการ
ขายคืนหน่วยลงทุน หรื อ เป็ นไปตามดุลพินิจของบริ ษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้ หวั ข้ อกองทุนรวมทัว่ ไป และเป็ นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้ อง
กําหนด
2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
กองทุนรวมทัว่ ไป
เพดาน Redemption Gate ขันตํ
้ ่า ไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
• บริ ษั ท จัด การจะกํ า หนด Redemption Gate ไม่ ตํ่ า กว่ า ร้ อยละ 20 ของมูล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุท ธิ ข องกองทุ น
ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณป็ นไปตามวิธีที่บริ ษัทจัดการกําหนด
- บริ ษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการ
คํานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
- ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ ถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว
Redemption Gate จะใช้ เฉพาะวันทําการซือ้ ขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซือ้ ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน
เทียบกับมูล ค่าทรั พ ย์ สิ นสุทธิทัง้ หมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรื อมากกว่า Gate threshold ที่บริ ษัทจัดการ
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กําหนด โดยที่มลู ค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื ้อหน่วยลงทุน (subscription)
บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า (switch in) หักด้ วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และ
หักด้ วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
- บริ ษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธี การรั บซื อ้ คืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตาม
สัดส่วน (pro-rata basis) ของคําสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
- บริ ษัทจัดการอาจพิจ ารณากํ าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั ง้ แตกต่างกันได้ แต่
Redemption Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ ตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่
ระบุไว้ ในโครงการ
- คําสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคําสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis)
โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน-หลังของคําสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสัง่ รับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ ซงึ่ เป็ นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริ ษัทจัดการกําหนด
- บริ ษัทจัดการจะทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ทัง้ นีเ้ ว้ นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริ ษัท
จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะรั บ ซื อ้ คื น หน่ ว ยลงทุน หรื อ สับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุน เกิ น กว่ า Redemption Gate ที่
ประกาศใช้
- บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชกั ช้ า
- ในกรณีที่มีการใช้ เครื่ องมือ Redemption Gate นีบ้ ริ ษัทจัดการอาจใช้ ร่วมกับเครื่ องมือในการบริ หารความ
เสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
ข้ อสงวนสิทธิ์
- บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ ตามดุลย
พินิจ ของบริ ษัทจัดการ แต่ไ ม่ ตํ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ ตํ่าที่ระบุในโครงการ และไม่ เกิน Gate period
สูงสุด ที่ระบุในโครงการ ทังนี
้ ้รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
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- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่
ประกาศใช้
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้ แก่การ
ยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กําหนด การใช้ เครื่ องมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรื อ
ร่วมกับ Redemption Gate เป็ นต้ น (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือ
ได้ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดที
้
่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้ งผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ถกู ยกเลิกคําสัง่ โดยไม่ชกั ช้ า
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ ามี) มาใช้ ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทําการนัน้
การพิจารณาใช้ เครื่องมือ
- บริษัทจัดการจะเป็ นผู้ใช้ ดลุ พินิจพิจารณาเลือกใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที่มีการ
ใช้ เครื่องมือนี ้
- บริ ษัทจัดการอาจพิจ ารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณี ที่เกิดสถานการณ์ ไ ม่ ปกติ หรื อ ประเมิ น ว่ า
สถานการณ์ อาจจะไม่ ปกติโดยบริ ษัทจัดการอาจกํ าหนดเงื่ อนไขเพื่อบ่ง ชีส้ ถานการณ์ ที่ไ ม่ ปกติด้วย Gate
threshold ได้ โดยพิจารณาจากปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื ้อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติสภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติหรื อประเมินว่า
สภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้ องกับปริ มาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ
เนื่องจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่ กําหนดไว้
3. ปั จจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทัง้ นีบ้ ริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่และหรื อสมติฐานและหรื อการ
ประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทําได้ เพื่อให้ สามารถดําเนินการได้ ภายในเวลาแล ะเงื่อนไข ณ
ขณะนัน้ ๆ
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กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริ ษัทจัดการ
จะพิจารณาดําเนินการให้
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ redemption gate บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง ตาม
ข้ อมูลที่ได้ รับจากกองทุนปลายทาง โดยใช้ หลักการ best effort ซึง่ ผู้ถือหน่วยอาจจะได้ รับชําระเงินจากคําสัง่ รับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก เฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคําสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate หรือเป็ นไปตามดุลพินิจของบริ ษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์
ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้ หัวข้ อกองทุนรวมทั่วไป และเป็ นไป
ตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้ องกําหนด

10. กําหนดเวลาในการคํา นวณและการประกาศมู ลค่ าทรั พย์ สินสุ ทธิมูลค่ า หน่ ว ยลงทุ นและราคา
หน่ วยลงทุน :
คํานวณภายใน : 1 วันทําการ
และประกาศภายใน : 2 วันทําการ
รายละเอียดเพิ่มเติม : 10.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน : ต่างประเทศ
10.2. เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริ ษั ท จัด การจะคํ า นวณมูล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุท ธิ ข องกองทุน รวมตามหลัก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารที่ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกํ าหนด และตามที่ส มาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกํ าหนดโดยได้ รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินต่างประเทศ ซึง่ มี time zone ที่แตกต่างกับประเทศไทย
โดยบริ ษัทจัดการจะได้ รับราคาจากกองทุนปลายทางประมาณวันที่ T+1 บริ ษัทจัดการจึงมี ความจํา เป็ นที่
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จะต้ องมีระยะเวลาเพื่อรองรับการคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว
ดังนัน้
บริ ษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี ้
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของทุกสิ ้นวันทําการ ภายในวันทําการถัดไป โดยบริษัท
จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นสกุลเงินบาท ทังนี
้ ้ ทรัพย์สินในส่วนที่เป็ นสกุลเงินตรา
ต่ า งประเทศ ที่ มิ ไ ด้ มี ก ารทํ า สัญ ญาประกัน ความเสี่ ย ง บริ ษั ท จัด การจะใช้ อัต ราแลกเปลี่ย นเงิ น ตราสกุล
ต่างประเทศ (Spot Rate) ของวันทําการซื ้อขายก่อนวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ณ
เวลาประมาณ 16.00 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยบริ ษัทจะใช้ ค่ากลางระหว่างราคาเสนอซื ้อและราคาเสนอ
ขายเป็ นเกณฑ์ ใ นการคํ า นวณ โดยใช้ ข้ อ มูล ที่ ป ระกาศโดย BISNEWS หรื อ ใช้ ข้ อ มูล ที่ เ ปิ ดเผยผ่ า นระบบ
Bloomberg หรื อ Reuters หรื อระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชนและสามารถใช้ อ้างอิงได้ ภายใต้
ความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ และเป็ นไปตามประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของทุกสิน้ วันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุน
ภายในวันทําการถัดไป ทังนี
้ ้ ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการ
จะใช้ มูลค่าหน่วยลงทุนของสิน้ วันทําการซือ้ ขายนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายและรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน โดยจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน หรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นสกุลเงินบาท ทังนี
้ ้ทรัพย์สินในส่วนที่
เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศที่มิได้ มีการทําสัญญาประกันความเสี่ยง บริ ษัทจัดการจะใช้ อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ของวันทําการซื ้อขายก่อนวันคํานวณราคาขายและราคารับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน ณ เวลาประมาณ 16.00 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยบริ ษัทจะใช้ ค่ากลางระหว่างราคาเสนอซื ้อและ
ราคาเสนอขายเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ โดยใช้ ข้อมูลที่ประกาศโดย BISNEWS หรื อใช้ ข้อมูลที่เปิ ดเผยผ่าน
ระบบ Bloomberg หรื อ Reuters หรื อระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชนและสามารถใช้ อ้างอิงได้
ภายใต้ ความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ และเป็ นไปตามประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงการใช้ อัตราแลกเปลี่ยนได้ ภายใต้ ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
โดยถือว่าได้ รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
เป็ นสกุลเงินบาทของวันทําการซื ้อขายล่าสุด ภายใน 2 วันทําการถัดไป
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(2.4) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของวันปิ ดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อจ่ายเงินปั น
ผลภายใน 2 วันทําการถัดไป (ถ้ ามี)
ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาอัตราแลกเปลี่ยนตามที่กําหนดในข้ างต้ นได้ อย่างเหมาะสม บริ ษัทจัดการอาจนํา
อัตราแลกเปลี่ยนอื่นใดตามที่บริษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ตกลงร่วมกันมาใช้ แทนโดยอนุโลม
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่เป็ นสกุลเงินบาทหารด้ วยจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้
แล้ วทังหมดเมื
้
่อสิ ้นวันทําการซื ้อขายล่าสุดก่อนหน้ าวันที่คํานวณนัน้
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ประกาศข้ างต้ น
ต้ องได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์

ในกรณี ที่การประกาศได้ กระทํา การผ่านระบบเผยแพร่ ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึน้ โดยสมาคม (NAV
Center) หรือช่องทางอื่นที่สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่า
หน่วยลงทุนภายในสองวันทําการถัดไป
การประกาศข้ างต้ น บริษัทจัดการจะประกาศ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการและปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย
ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และจัดให้ มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื ้อคืนที่ใช้ ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
ในกรณีที่มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดไม่ถูกต้ อง บริ ษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง บริ ษัทจัดการจะดําเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและหรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยเรื่ องการดําเนินการในกรณี ที่มลู ค่าหน่วยลงทุนหรื อราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องใน
กรณีที่ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์เนื่องจากมีเหตุจําเป็ นและสมควรที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของบริ ษัทจัดการ โดยเหตุ ดังกล่าวส่งผลให้ บริ ษัทจัดการไม่ได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพย์ สินที่กองทุน
ลงทุน หรื อไม่สามารถคํานวณหรื อประกาศมูลค่ าทรัพย์สินสุทธิมลู ค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
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ราคารับซื ้อคืน หน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศสาเหตุและแนวทางปฏิบตั ิให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทราบผ่ านช่ องทาง ที่เ ข้ าถึง ได้ ง่ ายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผ้ ู ลงทุนสามารถใช้ ประโยชน์ จากข้ อมูลในการ
ตัดสินใจลงทุนได้
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1. บริษ ัทจ ัดการ :
่ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จากัด
ชือ
้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
ทีอ
่ ยู่ (ภาษาไทย) : ชัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703
Website : www.eastspring.co.th
E-mail : contactus.th@eastpring.com

ทีอ
่ ยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 9th floor, Mitrtown Office Tower 944 Rama 4 Road, Wangmai Pathumwan,
Bangkok 10330
Office: 02-838-1800 Fax : 0-2838-1703
Website : www.eastspring.co.th
E-mail : contactus.th@eastpring.com
สิทธิ หน ้าที่ และความรับผิดชอบ :
ิ ธิ หน ้าที่ และความรับผิดชอบในการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
ในการจัดการกองทุน บริษัทจัดการมีสท
(1) การบริหารกองทุน
ิ ซึง่ เป็ นเงินได ้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนรวมต่อ
ก) ยืน
่ คาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สน
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับแต่วันปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้ แรก
ข) จัดการกองทุนให ้เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว ้ในโครงการทีไ่ ด ้รับอนุมัต ิ ตลอดจนข ้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู ้
ถือหน่วยลงทุนอย่างเคร่งครัด
้ ขาย จาหน่าย สัง่ โอน เปลีย
ค) นาเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ งๆ และซือ
่ นแปลง เพิม
่ เติม
หลักทรัพย์ทล
ี่ งทุนไว ้นัน
้ ตามทีบ
่ ริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให ้เป็ นไปตามข ้อกาหนดของกฎหมายและ
ตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการทีไ่ ด ้รับอนุมัต ิ ทัง้ นี้ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู ้ถือหน่วย
ลงทุนเป็ นหลัก
ง) ดาเนินการเพิม
่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธก
ี ารทีค
่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
้ คืนในวันทาการที่ 2
จ) ดาเนินการเพิม
่ จานวนหน่วยลงทุนทีข
่ ายได ้แล ้ว หรือยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนทีร่ ับซือ
้ ขายหน่วยลงทุนจานวนนัน
นับตัง้ แต่วน
ั ถัดจากวันทาการซือ
้ แล ้วแต่กรณี
ฉ) แจ ้งการแก ้ไขเพิม
่ เติม จานวน และมูลค่าหน่วยลงทุนทีข
่ ายได ้แล ้วทัง้ หมดของกองทุน ณ วันทาการสุดท ้าย
ิ ของเดือนถัดไป
ของทุกเดือน ให ้แก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในวันทีย
่ ส
ี่ บ
้ หน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว ้ในโครงการ เพือ
ช) สงวนสิทธิทจ
ี่ ะปฏิเสธการสัง่ ซือ
่ ประโยชน์สงู สุดของผู ้ถือหน่วยลงทุน
ซ) เข ้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการทีก
่ องทุนถือหุ ้นหรือหลักทรัพย์อยูเ่ ท่าทีจ
่ าเป็ น เพือ
่ รักษา
ประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุน
ฌ) เปลีย
่ นแปลง หรือแก ้ไขเพิม
่ เติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธจ
ี ัดการกองทุนภายใต ้ รายละเอียดโครงการ
จัดการกองทุนรวมข ้อ 19 ภายใต ้หัวข ้อการขอมติของผู ้ถือหน่วยลงทุน และวิธก
ี ารแก ้ไขโครงการจัดการกองทุน
รวม หรือแก ้ไขวิธก
ี ารจัดการ

ญ) กระทานิตก
ิ รรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึง่ บริษัทจัดการมีอานาจกระทาการได ้ ภายในขอบเขตของ
กฎหมาย
้ คืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดจากผู ้ถือหน่วยลงทุนรายใดทีถ
ฎ) จัดการรับซือ
่ อ
ื หน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนใดมีมล
ู ค่า
้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
ตามทีร่ ะบุไว ้ในโครงการและหนังสือชีช
ฏ) สัง่ ผู ้ดูแลผลประโยชน์ให ้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จาหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ ตลอดจนชาระราคาค่า
หลักทรัพย์ และเบิกจ่ายเงินของกองทุนสาหรับค่าใช ้จ่ายในการดาเนินงานของกองทุนภายใต ้รายละเอียด
โครงการจัดการกองทุนรวมข ้อ 15.2 ภายใต ้หัวข ้อค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
ฐ) ปฏิบัตก
ิ ารอืน
่ ๆ เพือ
่ ให ้บรรลุซงึ่ วัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว ้ซึง่ ผลประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุน
ภายใต ้ขอบเขต หน ้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทัง้ นี้ จะต ้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ฑ) ปฏิบัตห
ิ น ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบอืน
่ ตามทีพ
่ ระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และทีจ
่ ะมีแก ้ไขเพิม
่ เติมต่อไปที่
กาหนดให ้เป็ นหน ้าทีข
่ องบริษัทจัดการ
(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุน
ก) จัดให ้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช ้จ่าย หรือเงินตอบแทนอืน
่ ใดจากและให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนและ
กองทุน ให ้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามทีก
่ าหนดไว ้ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการ
้ หรือผู ้ถือหน่วย
กองทุนรวมข ้อ 15 ภายใต ้หัวข ้อค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมและผู ้สัง่ ซือ
ลงทุน
้ คืนหน่วยลงทุน ค่าตอบแทนในการ
ข) ได ้รับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ ้ามี) ค่าธรรมเนียมการรับซือ
้จ่
จัดการกองทุนและค่าธรรมเนียม ค่าใช ายและ/หรือเงินตอบแทนอืน
่ ใด ตามอัตราทีก
่ าหนดไว ้ในส่วนรายละเอียด
้
โครงการจัดการกองทุนรวมข ้อ 15 ภายใต ้หัวข ้อค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมและผู ้สัง่ ซือ
หรือผู ้ถือหน่วยลงทุน
ิ ต่างประเทศ ณ วันชาระ
ค) จัดให ้มีบริการทดรองจ่ายเงินเพือ
่ ชาระราคาหลักทรัพย์ลว่ งหน ้าจากผู ้รับฝากทรัพย์สน
ิ
ราคา สาหรับกรณีการลงทุนในต่างประเทศ ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมทีเ่ กิดขึน
้ จากการทาธุรกรรมของผู ้รับฝากทรัพย์สน
้จ่
ในต่างประเทศดังกล่าว ถือเป็ นค่าใช ายของกองทุนรวมตามทีก
่ าหนดไว ้ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการ
้ หรือผู ้ถือหน่วย
กองทุนรวมข ้อ 15 ภายใต ้หัวข ้อค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมและผู ้สัง่ ซือ
ลงทุน
(3) การแต่งตัง้ บุคคลทีเ่ กีย
่ วข ้องเพือ
่ การจัดการกองทุน
ก) จัดให ้มีผู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตต
ิ ามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรือ
่ ง
คุณสมบัตข
ิ องผู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลีย
่ นตัวผู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และ
แต่งตัง้ ผู ้ดูแลผลประโยชน์อน
ื่ ตามเงือ
่ นไขในการเปลีย
่ นตัวผู ้ดูแลผลประโยชน์ทก
ี่ าหนดไว ้ในส่วนข ้อผูกพันข ้อ 2
ภายใต ้หัวข ้อผู ้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ โดยได ้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
้ คืน ภายใต ้หลักเกณฑ์ เงือ
ข) แต่งตัง้ ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
่ นไข และวิธก
ี ารทีค
่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
ค) จัดให ้มีผู ้สอบบัญชีของกองทุนทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตแ
ิ ละไม่มล
ี ักษณะต ้องห ้ามตามหลักเกณฑ์แห่งประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต เรือ
่ งหลักเกณฑ์การให ้ความเห็นชอบผู ้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์
ง) แต่งตัง้ ผู ้ชาระบัญชีกองทุน ตามทีไ่ ด ้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมือ
่ ยุตห
ิ รือเลิก

กองทุน
จ) แต่งตัง้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีบ
่ ริษัทจัดการเห็นสมควร
ฉ) แต่งตัง้ และถอดถอนทีป
่ รึกษา (ถ ้ามี) ทีท
่ าหน ้าทีเ่ ป็ นทีป
่ รึกษาของบริษัทจัดการ โดยความเห็นชอบของ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(4) การดาเนินการอืน
่ ๆ
้ หน่วยลงทุน
ก) ออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให ้แก่ผู ้สัง่ ซือ
้ หน่วยลงทุนของผู ้สัง่ ซือ
้ หน่วยลงทุน หรือยกเลิกหน่วยลงทุนอัน
ข) เพิม
่ หน่วยลงทุน อันเนื่องมาจากการซือ
้ ขายนัน
เนื่องมาจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู ้สัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนใน 2 วันทาการถัดจากวันทาการซือ
้
้ คืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผู ้ถือหน่วยลงทุนรายใดในกรณีทผ
ค) จัดการรับซือ
ี่ ู ้ถือหน่วยลงทุนนัน
้ ๆ ขายคืนหน่วย
ลงทุนเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู ้ถือหน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุเงือ
่ นไขไว ้ในส่วน
้ คืนหน่วยลงทุน
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข ้อ 7 ภายใต ้หัวข ้อการรับซือ
้ ขายหน่วยลงทุนและไม่มห
ง) ปิ ดบัญชีกองทุนของผู ้ถือหน่วยลงทุนทีม
่ ไิ ด ้ทาการซือ
ี น่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว ้ในส่วน
้ คืนหน่วยลงทุน คงเหลืออยูใ่ นบัญชีกองทุน
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข ้อ 7 ภายใต ้หัวข ้อการรับซือ
ิ ของกองทุนไว ้กับผู ้ดูแลผลประโยชน์
จ) จัดให ้มีการฝากทรัพย์สน
ฉ) จัดให ้มีการเก็บรักษาไว ้ซึง่ ทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารทีส
่ านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ช) จัดทารายงานทุกรอบปี บัญชี เพือ
่ แสดงข ้อมูลเกีย
่ วกับกองทุน ของรอบปี บัญชี และส่งรายงานดังกล่าวให ้แก่ผู ้
ื่ อยูใ่ นทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแต่
ถือหน่วยลงทุนทีม
่ ช
ี อ
้ ปี บัญชี โดยรายงานดังกล่าวต ้องแสดงข ้อมูลตามทีป
วันสิน
่ ระกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด ทัง้ นี้ หากบริษัทจัดการเลือกจัดทาและส่งรายงานตามข ้อ ช) ตามปี ปฏิทน
ิ ให ้ระยะเวลาการส่งรายงาน
้ ปี บัญชี
เพือ
่ แสดงข ้อมูลเกีย
่ วกับกองทุนรวมของรอบปี บัญชีขยายเป็ นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิน
ทัง้ นี้ มิให ้นาความในวรรคหนึง่ มาใช ้บังคับกับกรณีกองทุนเลิกตามทีก
่ าหนดไว ้ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวมข ้อ 20 ภายใต ้หัวข ้อข ้อกาหนดอืน
่ ๆ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวได ้เกิดขึน
้ ก่อนหรือในวันทีค
่ รบกาหนด
จัดทา หรือจัดส่งรายงานดังกล่าว
ซ) จัดทารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บัญชีหรือปี ปฏิทน
ิ เพือ
่ แสดงข ้อมูลเกีย
่ วกับกองทุนของรอบ
ื่ อยูใ่ นทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุนและ
ระยะเวลาหกเดือนนัน
้ และส่งรายงานดังกล่าวให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีม
่ ช
ี อ
้ รอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว ทัง้ นี้ รายงานดังกล่าว
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิน
ต ้องแสดงข ้อมูลอย่างน ้อยตามทีป
่ ระกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ในกรณีทบ
ี่ ริษัทจัดการเลือกจัดทาและส่งรายงานตามวรรคหนึง่ ตามรอบปี บัญชี ให ้บริษัทจัดการได ้รับยกเว ้นไม่
ต ้องจัดทาและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสาหรับรอบปี บัญชีนัน
้
ณ) การจัดให ้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดตามข ้อ ฉ) และ ช) โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทัง้ นี้ ในกรณีทผ
ี่ ู ้ถือหน่วยแจ ้งความประสงค์ให ้จัดส่งรายงานดังกล่าว บริษัทจัดการจัดส่งรายงานดังกล่าวใน
่ บันทึกข ้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบเอกสารสิง่ พิมพ์หรือสือ
้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ให ้เป็ นปี ปัจจุบันทุกรอบปี บัญชี และจัดส่งให ้แก่สานักงาน
ญ) จัดทาหนังสือชีช
้ ปี บัญชีนัน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตัง้ แต่วน
ั ถัดจากวันสิน
้

ิ เป็ นกองทุนเปิ ดต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดย
ฎ) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สน
เสียค่าธรรมเนียมตามอัตราทีส
่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ในกรณีทห
ี่ ลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูก
ทาลาย
้ ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ อืน
ฏ) จัดทารายงานการซือ
่ เพือ
่ การลงทุนของกองทุนเป็ นรายวัน และจัดส่งให ้ผู ้ดูแล
้ วันทาการนัน
ผลประโยชน์ภายในทุกสิน
้
้ วันทาการ
ฐ) จัดทารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเป็ นรายวัน และจัดส่งให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิน
นัน
้
ื่ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว ้ซึง่ หลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สน
ิ อืน
ฑ) จัดทารายงานโดยระบุชอ
่ ทีม
่ ี
มูลค่าเกินอัตราส่วนทีส
่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ซึง่ มิได ้เกิดจากการลงทุนหรือได ้หลักทรัพย์มา
เพิม
่ เติมตามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารทีส
่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด พร ้อมทัง้ วันทีห
่ ลักทรัพย์มม
ี ล
ู ค่าเกิน
อัตราส่วนทีก
่ าหนดพร ้อมสาเหตุ และส่งให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วันถัดจากวันที่
ิ อืน
หลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สน
่ นัน
้ มีมล
ู ค่าเกินอัตราทีก
่ าหนด เว ้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนดเป็ นอย่างอืน
่
ฒ) ดาเนินการเลิกกองทุนตามทีก
่ าหนดไว ้ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม ข ้อ 20 ภายใต ้หัวข ้อ
ข ้อกาหนดอืน
่ ๆ
ณ) จัดส่งข ้อมูลจานวนผู ้ถือหน่วยลงทุน หรือดาเนินการให ้นายทะเบียนหน่วยลงทุนจัดส่งข ้อมูลจานวนผู ้ถือหน่วย
ลงทุนให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์ทราบตามเวลาทีต
่ กลงกัน
ด) เปิ ดเผยข ้อมูลเกีย
่ วกับการลงทุนหรือมีไว ้ซึง่ ตราสารแห่งหนี้ตามทีส
่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดเป็ น
รายเดือนทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการภายใน 15 วันนับแต่วันสุดท ้ายของแต่ละเดือน พร ้อมทัง้ จัดพิมพ์ข ้อมูล
จากเว็บไซต์ให ้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันทีม
่ ก
ี ารเปิ ดเผยดังกล่าว
้ ขายล่วงหน ้าตามทีส
ต) จัดส่งข ้อมูลการลงทุนหรือมีไว ้ซึง่ สัญญาซือ
่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ให ้
้ ขายล่วงหน ้า
ผู ้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 5 วันทาการนับแต่วน
ั ทีม
่ ก
ี ารลงทุนหรือได ้มาซึง่ สัญญาซือ
ถ) สิทธิอน
ื่ ใดตามทีส
่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ท) ปฏิบัตก
ิ ารอืน
่ ๆ เพือ
่ ให ้บรรลุซงึ่ วัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว ้ซึง่ ผลประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุน
ภายใต ้ขอบเขต หน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบัตใิ ห ้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนด ทัง้ ทีม
่ อ
ี ยูใ่ นปั จจุบันและทีแ
่ ก ้ไขเพิม
่ เติมในอนาคต
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน ้าทีป
่ ฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสัง่ ทีอ
่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีท ี่
ข ้อกาหนดในข ้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย ้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ
คาสัง่ ดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได ้ดาเนินการให ้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสัง่ นัน
้ ให ้ถือว่า
บริษัทจัดการกองทุนได ้ปฏิบัตใิ ห ้เป็ นไปตามข ้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล ้ว
เงือนไขการเปลีย
่ นบริษัทจัดการ :
ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารเปลีย
่ นบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่วา่ โดยคาสัง่ ของสานักงาน หรือโดยเหตุอน
ื่ ใดตาม
พระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต ้องดาเนินการตามทีจ
่ าเป็ น
เพือ
่ ให ้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข ้าทาหน ้าทีต
่ อ
่ ไปได ้ ซึง่ รวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให ้แก่
บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์ :
่ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ชือ
ทีอ
่ ยู่ : 1 ซอยราษฎร์บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรู ณะ แขวงราษฎร์บรู ณะ เขตราษฎร์บรู ณะ
กรุงเทพมหานคร 10140
สิทธิ หน ้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) ได ้รับค่าตอบแทนจากการทาหน ้าทีเ่ ป็ นผู ้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราทีก
่ าหนดไว ้ตามรายละเอียดโครงการ
้จ่
้ หรือผู ้ถือ
จัดการกองทุนข ้อ 15 ภายใต ้หัวข ้อค่าธรรมเนียมและค่าใช ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมและผู ้สัง่ ซือ
หน่วยลงทุน
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ตามเงือ
่ นไขทีก
่ าหนดไว ้ในสัญญา ทัง้ นี้ โดยได ้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบของผู ้ดูแลผลประโยชน์
ิ ของกองทุน รับเงินต่าง ๆ ทีก
(1) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สน
่ องทุนจะพึงได ้รับจากการจัดตัง้ และ
้ หน่วยลงทุน เงินปั นผล และดอกเบีย
ดาเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซือ
้ จากหลักทรัพย์เงินได ้จากการ
ิ ของกองทุน
จาหน่าย และเงินอืน
่ ใดของกองทุน และนาเข ้าไว ้ในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีทรัพย์สน
ิ ของกองทุน
(2) จัดให ้มีการรับมอบ เปลีย
่ นแปลง จาหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ตา่ งๆ ซึง่ เป็ นทรัพย์สน
ตลอดจนรับชาระหรือชาระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ทัง้ นี้ให ้เป็ นไปตามคาสัง่ ของบริษัทจัดการ
(3) จ่ายเงิน หรือโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของกองทุน เพือ
่ เป็ นค่าใช ้จ่ายต่างๆของกองทุนตามคาสัง่ ของบริษัท
จัดการ โดยบริษัทจัดการจะแจ ้งให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน ้าตามสมควร
(4) แจ ้งและรายงานให ้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข ้าประชุมผู ้ถือหุ ้นการรับเงินปั นผล และ
ดอกเบีย
้ การจองหลักทรัพย์เพิม
่ ทุน การเปลีย
่ นแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลีย
่ นแปลงอืน
่ ใดทีม
่ ผ
ี ลต่อการ
ถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีทผ
ี่ ู ้ดูแลผลประโยชน์ได ้รับข่าวเป็ นลายลักษณ์อักษรจากตลาด
ื้ ขายหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ หรือศูนย์ซอ
(5) แจ ้งและรายงานให ้บริษัทจัดการทราบเป็ นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ทจ
ี่ ะต ้องปิ ดโอน หรือกาลังอยูใ่ น
่
ระหว่างทาการปิ ดโอนในชือของกองทุน เพือ
่ ประโยชน์ในการเข ้าประชุมผู ้ถือหุ ้น รับเงินปั นผล ดอกเบีย
้ และอืน
่ ๆ
(6) จัดทารายงาน และบัญชี ดังต่อไปนี้ และส่งให ้แก่บริษัทจัดการ
6.1 รายงานเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรถึงผลในการดาเนินการตามคาสัง่ ของบริษัทจัดการเกีย
่ วกับการรับและจาหน่าย
หลักทรัพย์ การรับเงินปั นผล ดอกเบีย
้ และอืน
่ ๆ
ิ ของกองทุนทีร่ ับฝากไว ้
6.2 จัดทาบัญชี และรับรองความถูกต ้องของทรัพย์สน
ิ ของกองทุน
6.3 จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สน
ิ มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิ และมูลค่า
6.4 จัดทารายงานเกีย
่ วกับเงินสด และรายละเอียดการคานวณมูลค่าทรัพย์สน
หน่วยลงทุนของกองทุน
ิ มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซือ
้ คืน และ
(7) รับรองความถูกต ้องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สน
้
ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุน และการคานวณหน่วยลงทุนทีเ่ พิม
่ ขึน
้ จากการออกหน่วยลงทุนให ้แก่ผู ้สัง่ ซือ

หน่วยลงทุน และจานวนหน่วยลงทุนทีล
่ ดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู ้ถือหน่วยลงทุน ทีบ
่ ริษัทจัดการได ้
คานวณไว ้ และส่งให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์รับรอง เมือ
่ เห็นว่าถูกต ้องแล ้ว
ิ ของกองทุนตามราคาทีเ่ ป็ นธรรมใน
(8) ให ้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกาหนดวิธค
ี านวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ ตามปกติทาให ้มูลค่าทรัพย์สน
ิ ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคานวณ
กรณีทวี่ ธิ ก
ี ารคานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ อืน
มูลค่าหรือกรณีทเี่ ป็ นทรัพย์สน
่ นอกจากทีก
่ าหนดไว ้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
้ คืนหน่วยลงทุนจานวนทัง้ หมดในวัน
(9) ให ้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการทีบ
่ ริษัทจัดการไม่สามารถรับซือ
้ คืนหน่วยลงทุนทีผ
ทาการรับซือ
่ ู ้ถือหน่วยลงทุนได ้มีคาสัง่ ขายคืนไว ้ ซึง่ จานวนขายคืนดังกล่าวคิดเป็ นจานวนทีเ่ กิน
้ คืนหน่วยลงทุนวันใดๆ
กว่าร ้อยละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุนทีข
่ ายได ้แล ้วทัง้ หมดในวันทาการรับซือ
(10) ให ้ความเห็นเกีย
่ วกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการเพือ
่ ประกอบกับข ้อมูลอืน
่ ๆทีบ
่ ริษัทจัดการเป็ นผู ้
้ ปี บัญชีนัน
จัดหาในการจัดทารายงานทุกรอบปี บัญชี และส่งให ้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับแต่วันสิน
้ และทุก
้ รอบนัน
รอบระยะเวลา 6 เดือนของปี บัญชีหรือปี ปฏิทน
ิ และส่งให ้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับแต่วันสิน
้
(11) ดูแลให ้บริษัทจัดการปฏิบัตก
ิ ารให ้เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน ตามทีพ
่ ระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีอ
่ อก
ตามพระราชบัญญัตด
ิ ังกล่าวและทีจ
่ ะมีแก ้ไขเพิม
่ เติมต่อไปทีก
่ าหนดให ้เป็ นหน ้าทีข
่ องบริษัทจัดการโดยเคร่งครัด
หากบริษัทจัดการมิได ้ปฏิบัตต
ิ ามให ้แจ ้งบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีทบ
ี่ ริษัทจัดการกระทาการหรืองดเว ้น
กระทาการจนก่อให ้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัตห
ิ น ้าทีต
่ ามมาตรา 125 ผู ้ดูแลผลประโยชน์จะทา
รายงานเกีย
่ วกับเรือ
่ งดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให ้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันที่
ผู ้ดูแลผลประโยชน์รู ้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
(12) ดาเนินการฟ้ องร ้องบังคับคดีให ้บริษัทจัดการปฏิบัตต
ิ ามหน ้าทีข
่ องตนหรือฟ้ องร ้องเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทัง้ นี้ เพือ
่ ประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุนทัง้ ปวง หรือเมือ
่ ได ้รับคาสัง่ จาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช ้จ่ายในการฟ้ องร ้องบังคับคดี เพือ
่ ประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุนในกองทุน
ิ ของกองทุน
ให ้เรียกร ้องจากทรัพย์สน
(13) ผู ้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัตต
ิ ามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารทีพ
่ ระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว ้โดยเคร่งครัด
้ สุดเมือ
(14) ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารเลิกโครงการ เมือ
่ เลิกโครงการแล ้ว หน ้าทีผ
่ ู ้ดูแลผลประโยชน์จะสิน
่ ผู ้ชาระบัญชีได ้จด
ิ้ สุด ผู ้ดูแล
ทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาทีก
่ ารชาระบัญชียังไม่สน
ผลประโยชน์จะปฏิบัตห
ิ น ้าทีต
่ า่ งๆ ดังนี้
ิ ของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
14.1 รับฝากทรัพย์สน
14.2 ดูแลและตรวจสอบให ้ผู ้ชาระบัญชีปฏิบัตต
ิ ามพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535ใน
กรณีทผ
ี่ ู ้ชาระบัญชีกระทาการหรืองดเว ้นกระทาการตามมาตราดังกล่าว ผู ้ดูแลผลประโยชน์จะรายงานให ้สานักงาน
ั ช ้า
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยไม่ชก
(15) ในกรณีทผ
ี่ ู ้ดูแลผลประโยชน์มไิ ด ้เป็ นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศทีบ
่ ริษัทจัดการประสงค์จะ
ิ อืน
ลงทุนในหรือมีไว ้ซึง่ หลักทรัพย์นัน
้ ให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์แต่งตัง้ ผู ้รับฝากทรัพย์สน
่ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตต
ิ าม
หลักเกณฑ์ทส
ี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดเป็ นตัวแทนในการทาหน ้าทีร่ ับฝากหลักทรัพย์เพือ
่
ิ
เป็ นทรัพย์สนของกองทุน โดยผู ้ดูแลผลประโยชน์ต ้องแจ ้งการแต่งตัง้ ตัวแทนดังกล่าวให ้บริษัทจัดการทราบก่อนที่
ิ ของกองทุนไปเก็บรักษาไว ้ทีต
จะนาทรัพย์สน
่ ัวแทนนัน
้ ด ้วย
(16) ดูแลการดารงจานวนผู ้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนให ้เป็ นไปตามโครงการและตามทีส
่ านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ในกรณีทจ
ี่ านวนผู ้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามทีก
่ าหนดในโครงการหรือประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการมิได ้ดาเนินการตามประกาศและโครงการดังกล่าว ผู ้ดูแล
ผลประโยชน์จะทารายงานส่งให ้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(17) รับรองกรณีการแก ้ไขเพิม
่ เติมโครงการทีม
่ ล
ี ักษณะเป็ นการให ้ประโยชน์ตอ
่ ผู ้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือ
เพือ
่ ให ้เป็ นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ทค
ี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
ทัง้ นี้ บริษัทจัดการอาจขอรับความเห็นชอบการแก ้ไขเพิม
่ เติมโครงการดังกล่าวจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ได ้ โดยการยืน
่ คาขอเป็ นหนังสือพร ้อมทัง้ รายละเอียดของโครงการทีแ
่ ก ้ไขเพิม
่ เติมแล ้วและคารับรอง
ดังกล่าวของผู ้ดูแลผลประโยชน์
เมือ
่ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้รับคาขอและเอกสารหลักฐานทีค
่ รบถ ้วนถูกต ้องตามวรรคหนึง่ ให ้ถือว่า
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให ้ความเห็นชอบให ้แก ้ไขเพิม
่ เติมโครงการได ้
(18) รับรองผลการนับมติในการแก ้ไขเพิม
่ เติมโครงการตามมติของผู ้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีมติของผู ้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวไม่เกินร ้อยละ 55 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ
่ าหน่ายได ้แล ้วทัง้ หมดของโครงการ โดยบริษัทจัดการ
มีหน ้าทีส
่ ง่ เอกสารหลักฐานเกีย
่ วกับการขอมติและการนับมติให ้แก่ผู ้ดูแลผลประโยชน์
(19) ดาเนินการอืน
่ ๆตามทีก
่ าหนดไว ้ในสัญญาแต่งตัง้ ผู ้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ต ้องไม่ขด
ั ต่อกฎหมายว่าด ้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ผู ้ดูแลผลประโยชน์มอ
ี านาจหน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบตามทีก
่ าหนดไว ้ในสัญญาแต่งตัง้ ผู ้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมและตามพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่ รวมถึงหน ้าทีด
่ แ
ู ลรักษา
ประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุน และเมือ
่ มีการเปลีย
่ นแปลงผู ้ดูแลผลประโยชน์ ผู ้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน ้าที่
ดาเนินการตามทีจ
่ าเป็ นเพือ
่ ให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัตห
ิ น ้าทีต
่ อ
่ ไปได ้ ซึง่ การดาเนินการ
่ ในหนังสือเพือ
ดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชือ
่ รับรองความถูกต ้องและครบถ ้วนของสิง่ ทีส
่ ง่ มอบให ้ผู ้ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลีย
่ นแปลงผู ้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณีทผ
ี่ ู ้ดูแลผลประโยชน์กระทาการ งดเว ้นกระทาการ หรือละเลยไม่ปฏิบัตห
ิ น ้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์
ของผู ้ถือหน่วยลงทุน ผู ้ถือหน่วยลงทุนอาจใช ้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัต ิ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้ องร ้องบังคับคดีกับผู ้ดูแลผลประโยชน์เพือ
่ ประโยชน์ของผู ้
ถือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงได ้
ผู ้ดูแลผลประโยชน์ต ้องไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู ้ถือหน่วยลงทุน ไม่วา่
การกระทานัน
้ จะเป็ นไปเพือ
่ ประโยชน์ของผู ้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู ้อืน
่ เว ้นแต่เป็ นการเรียก
ค่าตอบแทนในการทาหน ้าทีเ่ ป็ นผู ้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็ นการดาเนินการในลักษณะทีเ่ ป็ นธรรมและได ้เปิ ดเผย
ข ้อมูลให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล ้ว โดยผู ้ถือหน่วยลงทุนทีไ่ ด ้ทราบข ้อมูลดังกล่าวมิได ้แสดง
การคัดค ้าน
ในกรณีทก
ี่ ารดาเนินการใดต ้องได ้รับมติของผู ้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดาเนินการขอมติ
ให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์มอ
ี านาจดาเนินการตามทีจ
่ าเป็ นเพือ
่ ขอมติของผู ้ถือหน่วยลงทุนได ้
เงือ
่ นไขการเปลีย
่ นผู ้ดูแลผลประโยชน์ :
บริษัทจัดการจะเปลีย
่ นตัวผู ้ดูแลผลประโยชน์เมือ
่ เกิดกรณีใดกรณีหนึง่ หรือทัง้ หมดดังต่อไปนี้ ทัง้ นี้โดยได ้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมือ
่ บริษัทจัดการหรือผู ้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึง่ มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผู ้ดูแล
ผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให ้อีกฝ่ ายหนึง่ ทราบล่วงหน ้าเป็ นลายลักษณ์อักษรเป็ นเวลาไม่น ้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีทบ
ี่ ริษัทจัดการหรือผู ้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึง่ ไม่ปฏิบัตห
ิ น ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด ้ตกลง
ไว ้ ผู ้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผู ้ดูแลผลประโยชน์ได ้ โดยบอกกล่าวให ้อีก
ฝ่ ายหนึง่ ทราบล่วงหน ้าเป็ นลายลักษณ์อักษรเป็ นเวลาไม่น ้อยกว่า 30 วัน

(3) ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารเปลีย
่ นแปลงเงือ
่ นไขในโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแก ้ไขเปลีย
่ นแปลงกฎหมายว่าด ้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือกฎหมายอืน
่ ใดอันจะมีผลเป็ นการเพิม
่ ภาระหน ้าทีแ
่ ก่ผู ้ดูแลผลประโยชน์มากเกินกว่าภาระหน ้าทีท
่ ค
ี่ าดหมาย
ได ้ตามสัญญาแต่งตัง้ ผู ้ดูแลผลประโยชน์ และผู ้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน ้าทีด
่ ังกล่าว ผู ้ดูแล
ิ ธิบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผู ้ดูแลผลประโยชน์ได ้โดยบอกกล่าวให ้บริษัทจัดการทราบล่วงหน ้า
ผลประโยชน์ มีสท
เป็ นลายลักษณ์อักษรเป็ นเวลาไม่น ้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีทผ
ี่ ู ้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข ้างมากซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึง่ หนึง่ ของ
จานวนหน่วยทีจ
่ าหน่ายได ้แล ้วทัง้ หมดของกองทุน เรียกร ้องให ้มีการเปลีย
่ นแปลงผู ้ดูแลผลประโยชน์
(5) ในกรณีผู ้ดูแลผลประโยชน์นาข ้อมูลต่างๆทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการจัดการกองทุนหรือข ้อมูลอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง กับ
กองทุนไปเปิ ดเผย หรือใช ้ในทางทีก
่ อ
่ หรืออาจก่อให ้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให ้เกิดประโยชน์ แก่
ผู ้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผู ้ดูแลประโยชน์ได ้ ทัง้ นี้ การบอกเลิกสัญญา
จะต ้องบอกกล่าวล่วงหน ้าเป็ นลายลักษณ์อักษรไม่น ้อยกว่า 15 วัน
(6) ในกรณีทผ
ี่ ู ้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัตข
ิ ้อหนึง่ ข ้อใดตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรือ
่ ง
คุณสมบัตข
ิ องผู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ผู ้ดูแลผลประโยชน์จะต ้องจัดการแก ้ไขให ้ถูกต ้องภายใน 15 วัน นับ
แต่วันทีบ
่ ริษัทจัดการรับรู ้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทผ
ี่ ู ้ดูแลผลประโยชน์มไิ ด ้ทาการแก ้ไขให ้ถูกต ้องภายในระยะเวลาทีก
่ าหนดดังกล่าว
และบริษัทจัดการจะแจ ้งการแก ้ไขดังกล่าวให ้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วัน ทาการนับแต่
้ หากผู ้ดูแลผลประโยชน์มไิ ด ้แก ้ไขให ้ถูกต ้องภายในเวลาทีก
วันทีไ่ ด ้แก ้ไขเสร็จสิน
่ าหนด บริษัทจัดการจะ
ดาเนินการขออนุญาตเปลีย
่ นตัวผู ้ดูแลผลประโยชน์ตอ
่ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับ แต่วน
ั ที่
ครบกาหนดเวลาให ้แก ้ไข เมือ
่ ได ้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล ้ว บริษัทจัดการ จะแต่งตัง้
ผู ้ดูแลผลประโยชน์อน
ื่ แทนผู ้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน
ิ้ สุดลง ผู ้ดูแลผลประโยชน์จะต ้องจัดการโอนทรัพย์สน
ิ และเอกสารหลักฐาน
ถ ้าการเป็ นผู ้ดูแลผลประโยชน์สน
่
ทัง้ หมดของกองทุนนัน
้ ให ้แก่ผู ้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคาสังของบริษัทจัดการหรือสานักงาน
ิ และเอกสารทัง้ หลายเป็ นไป
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดถึงการดาเนินการอืน
่ ใดทีจ
่ าเป็ นเพือ
่ ให ้การโอนทรัพย์สน
โดยเรียบร ้อยและภายในเวลาอันสมควรทีส
่ ามารถทางานได ้อย่างต่อเนื่อง
ในกรณีผู ้ดูแลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย ้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู ้ถือหน่วยลงทุนทีไ่ ม่
เข ้าข ้อยกเว ้นให ้กระทาได ้ หากเป็ นกรณีทม
ี่ น
ี ัยสาคัญและไม่สามารถแก ้ไขให ้หมดไป ให ้บริษัทจัดการกองทุนรวม
มีอานาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผู ้ดูแลผลประโยชน์ได ้
ิ กองทุนรวม :
สถานทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สน
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ทีอ
่ ยู่ : เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บรู ณะ แขวงราษฎร์บรู ณะ เขตราษฎร์บรู ณะ
กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1996-7
และ/หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และ/หรือ หน่วยงานอืน
่ ทีส
่ านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตา่ งประเทศอืน
่ เช่น Euroclear, Clearstream Banking เป็ นต ้น
และ/หรือ ผู ้รับฝากหลักทรัพย์ตา่ งประเทศอืน
่ รวมถึงระบบอืน
่ ใดทีเ่ กีย
่ วข ้อง ทีบ
่ ริษัทจัดการและ/หรือผู ้ดูแล
ิ ในต่างประเทศ
ผลประโยชน์แต่งตัง้ ขึน
้ เพือ
่ เก็บรักษาทรัพย์สน
ิ กองทุนรวม มีการเปลีย
ทัง้ นี้ หากผู ้ดูแลผลประโยชน์ และ/หรือ สถานทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สน
่ นแปลง ทีอ
่ ยู่
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย
่ นแปลงข ้อมูลดังกล่าวในโครงการ
โดยถือว่าได ้รับความเห็นชอบจากผู ้ถือหน่วยลงทุนแล ้ว และบริษัทจัดการจะแจ ้งให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบโดย
ประกาศในทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอืน
่ ใดทีบ
่ ริษัทจัดการกาหนด และบริษัทจัดการ จะแจ ้งให ้
สานักงาน ก.ล.ต. ทราบ

3. ผูส
้ อบบ ัญชี :
่ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ชือ
ทีอ
่ ยู่ : บริษัท พีว ี ออดิท จากัด
้ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9
100/19 ชัน
แขวงห ้วยขวาง เขตห ้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080
่ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต ้
ชือ
ทีอ
่ ยู่ : บริษัท พีว ี ออดิท จากัด
้ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9
100/19 ชัน
แขวงห ้วยขวาง เขตห ้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080
สิทธิ หน ้าที่ และความรับผิดชอบ :
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :
่ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จากัด
ชือ
ทีอ
่ ยู่ :
้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ชัน
10330
โทรศัพท์ : 0-2838-1800 โทรสาร : 0-2838-1703
หรือบุคคลอืน
่ ทีไ่ ด ้รับอนุญาตให ้บริการเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการ
จะแจ ้งให ้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผูจ
้ ัดจาหน่าย :
่ :
ชือ
ทีอ
่ ยู่ :
สิทธิ หน ้าที่ และความรับผิดชอบ :
้ คืน :
6. ผูส
้ น ับสนุนการขายหรือร ับซือ
่ :
ชือ
ทีอ
่ ยู่ :
สิทธิ หน ้าที่ และความรับผิดชอบ :
้ คืน ที่ บลจ.ทหารไทย แต่งตัง้ โดยจะแจ ้งให ้ทราบทางทางเว็บไซต์ของบริษัท
ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
จัดการ
7. ผูด
้ แ
ู ลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :

่ :
ชือ
ทีอ
่ ยู่ :
สิทธิ หน ้าที่ และความรับผิดชอบ :
8. ผูล
้ งทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่ ม่ได้เป็นผูด
้ แ
ู ลสภาพ
คล่อง) :
่ :
ชือ
ทีอ
่ ยู่ :
สิทธิ หน ้าที่ และความรับผิดชอบ :
9. ทีป
่ รึกษา :
9.1. ทีป
่ รึกษาการลงทุน :
่ :
ชือ
ทีอ
่ ยู่ :
สิทธิ หน ้าที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ทีป
่ รึกษาการลงทุน) :
9.2.ทีป
่ รึกษากองทุน :
สิทธิ หน ้าที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ทีป
่ รึกษากองทุน) :
10. ผูป
้ ระก ัน (กรณีกองทุนมีประก ัน) :
ไม่ม ี
11. ผูร้ ับมอบหมายงานด้านการจ ัดการลงทุน (Outsource) :
่ :
ชือ
ทีอ
่ ยู่ :
สิทธิ หน ้าที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ผู ้รับมอบหมายงานด ้านการจัดการลงทุน) :

12. คณะต ัวแทนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
สิทธิ หน ้าที่ และความรับผิดชอบ :
13. สิทธิหน้าทีแ
่ ละความร ับผิดชอบของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน :
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
้ คืนหน่วยลงทุนจากผู ้ถือหน่วยลงทุน เมือ
บริษัทจัดการมีข ้อผูกพันทีจ
่ ะต ้องรับซือ
่ ผู ้ถือหน่วยลงทุนนาหน่วยลงทุน
้ คืน ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถนาหน่วยลงทุนมาขาย
มาขายแก่บริษัทจัดการหรือผ่านผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
้ ขายตามราคารับซือ
้ คืนหน่วยลงทุน ซึง่ คานวณตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
คืนได ้ทุกวันทาการซือ
ิ สุทธิมล
ข ้อ 16 ภายใต ้หัวข ้อวิธก
ี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สน
ู ค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารดาเนินการในกรณีทม
ี่ ล
ู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถก
ู ต ้อง และได ้รับ
้ ขายใหม่ในกรณีทบ
การรับรองโดยผู ้ดูแลผลประโยชน์ ยกเว ้นกรณีทบ
ี่ ริษัทจัดการกาหนดวันทาการซือ
ี่ ริษัทจัดการ
้ คืนหน่วยลงทุนได ้ตามวิธก
ไม่สามารถรับซือ
ี ารและเงือ
่ นไขทีก
่ าหนดไว ้ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
ข ้อ 10 การเลือ
่ นกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน
13.2. สิทธิในการรับเงินปั นผล :
ไม่ม ี
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ
่ การเลีย
้ งชีพ ไม่สามารถโอนเปลีย
่ นมือได ้ ตามทีก
่ ฎหมายกาหนด
13.4. ข ้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน :
ไม่ม ี
13.5. สิทธิในการลงมติเพือ
่ แก ้ไขเพิม
่ เติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก ้ไขวิธจ
ี ัดการ :
ิ ธิลงมติเพือ
ผู ้ถือหน่วยลงทุนมีสท
่ ทาการแก ้ไขเพิม
่ เติมโครงการหรือแก ้ไขวิธจ
ี ัดการ ซึง่ เป็ นไปตามหัวข ้อ "การขอ
มติของผู ้ถือหน่วยลงทุน และวิธก
ี ารแก ้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก ้ไขวิธก
ี ารจัดการ" ในส่วน
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม และในกรณีทม
ี่ ผ
ี ู ้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึง่ ในสามของ
จานวนหน่วยลงทุนทีจ
่ าหน่ายได ้แล ้วทัง้ หมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ทเี่ ป็ นเจ ้าของบัญชีแบบไม่
่ ผู ้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ต ้องไม่นับคะแนนเสียงของผู ้ถือหน่วยลงทุนนัน
เปิ ดเผยชือ
้ ในส่วนทีเ่ กิน
กว่าหนึง่ ในสามของจานวนหน่วยลงทุนทีจ
่ าหน่ายได ้แล ้วทัง้ หมด ทัง้ นี้ เป็ นไปภายใต ้หัวข ้อ "การขอมติของผู ้ถือ
หน่วยลงทุน และวิธก
ี ารแก ้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก ้ไขวิธก
ี ารจัดการ" ในส่วนรายละเอียดโครงการ
จัดการกองทุนรวม
13.6. สิทธิในการได ้รับเงินคืนเมือ
่ เลิกโครงการ :
ิ ธิทจ
ผู ้ถือหน่วยลงทุนมีสท
ี่ ะได ้รับเงินคืนหรือสับเปลีย
่ นไปกองทุนอืน
่ ภายใต ้การจัดการของบริษัทจัดการเมือ
่ เลิก
กองทุน ตามทีร่ ะบุไว ้ในส่วนข ้อผูกพันตามข ้อ 22 ภายใต ้หัวข ้อการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให ้มีผู ้
ชาระบัญชีทส
ี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็ นผู ้ชาระบัญชี โดยจะได ้ดาเนินการให ้มีการจาหน่าย
ิ ของกองทุน ชาระภาระหนี้สน
ิ และแจกจ่ายเงินคืนให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว ้ในส่วนข ้อผูกพัน
ทรัพย์สน
ตามข ้อ 23 ภายใต ้หัวข ้อ การชาระบัญชีกองทุนเมือ
่ เลิกกองทุน

13.7. สิทธิประโยชน์อน
ื่ ๆ :
้ หน่วยลงทุนเพิม
สิทธิในการซือ
่
ิ ธิในการซือ
้ หน่วยลงทุนเพิม
้ คืนในทุกวัน
ผู ้ถือหน่วยลงทุนมีสท
่ จากบริษัทจัดการและผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
้ ขาย ตามราคาขายหน่วยลงทุน ซึง่ คานวณตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว ้โครงการจัดการกองทุนรวม
ทาการซือ
สิทธิในการจานาหน่วยลงทุน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ
่ การเลีย
้ งชีพ ไม่สามารถจานาได ้ ตามทีก
่ ฎหมายกาหนด
สิทธิประโยชน์อน
ื่ ของผู ้ถือหน่วยลงทุน
ิ ธิลงมติเพือ
ผู ้ถือหน่วยลงทุนมีสท
่ ให ้มีการเปลีย
่ นแปลงผู ้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี้ บริษัทจัดการจะดาเนินการ
เปลีย
่ นแปลงผู ้ดูแลผลประโยชน์ เมือ
่ ผู ้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข ้างมากซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกัน
้ ของโครงการจัดการและ เมือ
เกินกึง่ หนึง่ ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ
่ าหน่ายได ้แล ้วทัง้ สิน
่ ได ้รับอนุญาตจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล ้ว

13.8. อืน
่ ๆ:
ผู ้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนทีย
่ ังส่งใช ้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ
้ หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่วา่ ในทอด
การทีผ
่ ู ้ถือหน่วยลงทุนได ้แสดงความประสงค์ในการซือ
ใด ๆ ให ้ถือว่าผู ้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ
่ ะผูกพันตามข ้อกาหนดในข ้อผูกพันซึง่ ลงนามโดยผู ้ดูแล
ผลประโยชน์ทไี่ ด ้รับการแต่งตัง้ จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ิ ธิเรียกให ้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได ้ไม่เกินไปกว่า
ผู ้ถือหน่วยลงทุนมีสท
ส่วนของทุนของกองทุนรวมทีต
่ นถือ ทัง้ นี้ ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได ้รับประโยชน์
ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู ้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต ้องเป็ นไปตามข ้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน
้ ๆ
ด ้วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
14.2. เงือ
่ นไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
14.2.1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
้ คืนได ้รับคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน หรือคาสัง่ ซือ
้ หน่วยลงทุน
เมือ
่ บริษัทจัดการหรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
้บริ
่
หรือคาขอใช การอืน
่ ๆทีก
่ รอกรายละเอียดครบถ ้วนชัดเจน พร ้อมหลักฐานประกอบต่างๆ ซึงมีรายละเอียดเป็ นไป
้ วนส่วนข ้อมูลกองทุนรวม (Q&A) ภายใต ้หัวข ้อ “ลงทุนกับ บลจ.ทหารไทย” และผู ้
ตามทีร่ ะบุไว ้ในหนังสือชีช
้ ได ้ชาระเงินค่าซือ
้ หน่วยลงทุนครบถ ้วนแล ้ว บริษัทจัดการหรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
้ คืนในนามของ
สัง่ ซือ
้ หน่วยลงทุนภายในวันเดียวกัน โดย ผู ้ถือ
บริษัทจัดการจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให ้แก่ ผู ้สัง่ ซือ

่ ในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต ้องลงลายมือชือ
่ ในสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนทีป
่ รากฏชือ
หน่วยลงทุน
่ ผู ้สัง่ ซือ
้ หน่วยลงทุนเป็ นผู ้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุน
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ ้งชือ
้ หน่วยลงทุนถูกต ้องครบถ ้วนและผู ้สัง่ ซือ
้ หน่วยลงทุนนัน
ต่อเมือ
่ บริษัทจัดการได ้รับชาระเงินค่าจองซือ
้ ได ้รับการ
จัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร ้อยแล ้ว และให ้ถือว่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนทีบ
่ ริษัท
้ คืนออกให ้ในนามบริษัทจัดการแก่ผู ้สัง่ ซือ
้ เป็ นเอกสารแสดงสิทธิการถือ
จัดการหรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือ
้ และขายคืนหน่วยลงทุน
ครองหน่วยลงทุนของกองทุน และให ้ใช ้เป็ นหลักฐานในการซือ
ผู ้ถือหน่วยลงทุนมีหน ้าทีท
่ จ
ี่ ะต ้องนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาให ้บริษัทจัดการหรือผู ้สนับสนุนการ
้ คืนบันทึกรายการซือ
้ ขายหน่วยลงทุนให ้เป็ นปั จจุบันอยูเ่ สมอ โดยผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถนาสมุด
ขายหรือรับซือ
้ ขายหน่วย
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให ้เป็ นปั จจุบันได ้ตัง้ แต่วันทาการถัดจากวันทาการซือ
ลงทุน ในกรณีทผ
ี่ ู ้ถือหน่วยลงทุนไม่นาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให ้เป็ นปั จจุบัน ให ้
ถือเอาข ้อมูลทีบ
่ น
ั ทึกไว ้ในระบบนายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นข ้อมูลทีถ
่ ก
ู ต ้อง
14.2.2 เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิทางภาษี ตามเงือ
่ นไขดังต่อไปนี้
แก่ผู ้ลงทุน เพือ
่ ประโยชน์ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี
้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ
(1) หนังสือรับรองการซือ
่ การเลีย
้ งชีพ
้ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองการซือ
่
้ เดือน
การเลีย
้ งชีพตามกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน ภายในสิน
้ หรือ ขาย หรือ สับเปลีย
กุมภาพันธ์ของปี ถัดจากปี ทผ
ี่ ู ้ถือหน่วยลงทุนทาธุรกรรม การซือ
่ นหน่วยลงทุน เพือ
่ ให ้ผู ้
้ หน่วยลงทุนนาหนังสือรับรองนี้แนบเป็ นหลักฐานในการยืน
ซือ
่ แบบแสดงรายการภาษี เงินได ้ตามทีก
่ ฎหมายกาหนด
ในกรณีทผ
ี่ ู ้ถือหน่วยลงทุนสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพือ
่ การเลีย
้ งชีพหนึง่ ไม่วา่ จะเป็ นกองทุนภายใต ้
การจัดการของบริษัทจัดการเอง หรือบริษัทจัดการอืน
่ (กองทุนต ้นทาง) มายังกองทุนรวมเพือ
่ การเลีย
้ งชีพอีก
้ หน่วย
กองทุนหนึง่ ภายใต ้การจัดการของบริษัทจัดการ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการซือ
ื้ ใหม่จากบริษัทจัดการในปี ภาษี นัน
ลงทุนให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนทีซ
่ อ
้ ๆ เท่านัน
้ เพือ
่ แนบเป็ นหลักฐานใน
การยืน
่ แบบแสดงรายการภาษี เงินได ้ตามทีก
่ ฎหมายกาหนด
(2) หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพือ
่ การเลีย
้ งชีพ
ในกรณีทผ
ี่ ู ้ถือหน่วยลงทุนสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพือ
่ การเลีย
้ งชีพหนึง่ ภายใต ้การบริหารของ
บริษัทจัดการ ไปยังกองทุนรวมเพือ
่ การเลีย
้ งชีพอีกกองทุนหนึง่ ไม่วา่ จะเป็ นกองทุนซึง่ อยูภ
่ ายใต ้การจัดการของ
บริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน ตามกฎหมายว่าด ้วย
้ เดือนกุมภาพันธ์ของปี ถัดไป เพือ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนภายในสิน
่ แนบเป็ น
หลักฐานในการยืน
่ แบบแสดงรายการภาษี เงินได ้ตามทีก
่ ฎหมายกาหนด
(3) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ
่ า่ ย จากผลประโยชน์ทไี่ ด ้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ
่ ่าย จากผลประโยชน์ทไี่ ด ้รับ
จากการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ ้ามี) ให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย ์ ในกรณีทผ
ี่ ู ้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วย
ลงทุน โดยมิใช่ด ้วยเหตุสงู อายุ ทุพพลภาพ หรือตาย ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เพือ
่ แนบเป็ นหลักฐาน
ประกอบการยืน
่ แบบแสดงรายการภาษี เงินได ้ของผู ้ถือหน่วยลงทุนในปี ภาษี นัน
้

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน เพือ
่ ให ้ผู ้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถใช ้อ ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอืน
่ ได ้
ในกรณีทผ
ี่ ู ้ถือหน่วยลงทุนจาเป็ นต ้องใช ้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต ้องจัดทาใบหน่วยลงทุนมอบ
ให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน
15. กาหนดเวลา วิธก
ี าร และข้อจาก ัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน :

ไม่ม ี
ิ อืน
16. วิธก
ี ารชาระเงินหรือทร ัพย์สน
่ ให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน :
หากมีการผิดนัดชาระหนี้หรือมีพฤติการณ์วา่ ผู ้ออกตราสารแห่งหนีห
้ รือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร ้องของกองทุนจะไม่
ิ อืน
สามารถชาระหนี้ได ้ บริษัทจัดการจะรับชาระหนี้ด ้วยทรัพย์สน
่ ทัง้ ทีเ่ ป็ นหลักประกัน และ มิใช่หลักประกันเพือ
่
กองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด ้วยหลักเกณฑ์และวิธก
ี าร ในการจัดการกองทุนในกรณีทผ
ี่ ู ้ออกตรา
สารแห่งหนีห
้ รือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร ้องผิดนัดชาระหนี้ ดังนี้
16.1 กรณีทบ
ี่ ริษัทจัดการได ้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห
้ รือสิทธิเรียกร ้องของกองทุนเป็ นศูนย์
ื่ อยูใ่ น
16.1.1 เมือ
่ มีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห
้ รือสิทธิเรียกร ้องเป็ นศูนย์ ผู ้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทีม
่ ช
ี อ
ทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทีบ
่ ริษัทจัดการได ้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห
้ รือสิทธิเรียกร ้องเป็ นศูนย์เป็ นผู ้มี
ิ ทีไ่ ด ้จากการรับชาระหนี้
สิทธิในเงินได ้สุทธิจากทรัพย์สน
ิ มาจากการรับชาระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่นาทรัพย์สน
ิ ดังกล่าวและเงินได ้สุทธิจาก
16.1.2 เมือ
่ ได ้รับทรัพย์สน
ิ ทีไ่ ด ้จากการรับชาระหนี้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุน และจะจาหน่ายทรัพย์สน
ิ ทีไ่ ด ้
ทรัพย์สน
จากการรับชาระหนี้ในโอกาสแรกทีส
่ ามารถกระทาได ้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ เว ้น
ิ ธิในเงินได ้สุทธิจากทรัพย์สน
ิ ทีไ่ ด ้จากการรับชาระหนีต
แต่กรณีทผ
ี่ ู ้ถือหน่วยลงทุนทีม
่ ส
ี ท
้ กลงรับชาระหนี้ด ้วย
ิ ดังกล่าวแทนเงิน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธก
ทรัพย์สน
ี ารทีส
่ มาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได ้รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ิ ทีไ่ ด ้จากการรับชาระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหา
ในระหว่างทีบ
่ ริษัทจัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สน
ิ นัน
ิ บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงิน
ผลประโยชน์จากทรัพย์สน
้ ได ้ และในกรณีทม
ี่ ค
ี า่ ใช ้จ่ายในการบริหารทรัพย์สน
ิ
สารอง รายได ้หรือผลประโยชน์ทไี่ ด ้จากการบริหารทรัพย์สนนัน
้
ิ ทีไ่ ด ้จากการรับชาระหนี้ด ้วยทรัพย์สน
ิ อืน
16.1.3 เมือ
่ มีเงินได ้สุทธิจากทรัพย์สน
่ ในแต่ละครัง้ บริษัทจัดการจะเฉลีย
่
ิ ทีไ่ ด ้จากการรับชาระหนี้คน
ิ ธิในเงินได ้สุทธินัน
เงินได ้สุทธิจากทรัพย์สน
ื ให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีม
่ ส
ี ท
้ ภายใน 45
วันนับตัง้ แต่วน
ั ถัดจากวันทีม
่ เี งินได ้สุทธิ และจะแจ ้งรายละเอียดเกีย
่ วกับการเฉลีย
่ เงินคืน ไปยังสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับตัง้ แต่วน
ั ถัดจากวันทีบ
่ ริษัทจัดการได ้เฉลีย
่ เงินคืน เว ้นแต่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลีย
่ เงินคืนเป็ นอย่างอืน
่
16.1.4 เมือ
่ มีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห
้ รือสิทธิเรียกร ้องเป็ นศูนย์แล ้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนได ้รับชาระ
หนี้ตามตราสารแห่งหนีห
้ รือสิทธิเรียกร ้องดังกล่าวเป็ นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัตต
ิ ามความ ในข ้อ 16.1.3 โดย
อนุโลม
16.2 กรณีทบ
ี่ ริษัทจัดการไม่ได ้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห
้ รือสิทธิเรียกร ้องของกองทุนเป็ นศูนย์
ิ อืน
16.2.1 ก่อนการรับชาระหนี้ด ้วยทรัพย์สน
่ ทีม
่ ใิ ช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริษัทจัดการจะต ้องได ้รับความ
เห็นชอบจากผู ้ถือหน่วยลงทุนโดยมติพเิ ศษ
ิ ที่
ในการขอความเห็นชอบจากผู ้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึง่ บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกีย
่ วกับทรัพย์สน
ิ
้จ่
กองทุนจะได ้จากการรับชาระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สน ประมาณการค่าใช าย พร ้อมเหตุผลและความจาเป็ นในการ
รับชาระหนี้
ิ มาจากการรับชาระหนี้ บริษัทจัดการจะนาทรัพย์สน
ิ ดังกล่าวมารวมคานวณมูลค่า
16.2.2 เมือ
่ ได ้รับทรัพย์สน
ิ สุทธิของกองทุนโดยจะกาหนดราคาทรัพย์สน
ิ นัน
ิ สุทธิของกองทุน
ทรัพย์สน
้ เพือ
่ ใช ้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สน
ตามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารทีส
่ มาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได ้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
ิ ดังกล่าวดังนี้
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดาเนินการกับทรัพย์สน
ิ ประเภททีก
ิ ดังกล่าว
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สน
่ องทุนสามารถลงทุนในหรือมีไว ้ได ้ บริษัทจัดการอาจมีไว ้ซึง่ ทรัพย์สน

ิ ของกองทุนก็ได ้
ต่อไปเพือ
่ เป็ นทรัพย์สน
ิ ประเภททีก
ิ
(2) กรณีเป็ นทรัพย์สน
่ องทุนไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว ้ได ้ บริษัทจัดการจะจาหน่ายทรัพย์สน
ดังกล่าวในโอกาสแรกทีส
่ ามารถกระทาได ้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในระหว่างที่
ิ ดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สน
ิ ดังกล่าว
บริษัทจัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สน
16.3 ในกรณีทม
ี่ พ
ี ฤติการณ์วา่ ผู ้ออกตราสารแห่งหนีห
้ รือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร ้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได ้ บริษัท
ื่ อยูใ่ นทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ มีพฤติการณ์วา่ ผู ้
จัดการจะดาเนินการให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทีม
่ ช
ี อ
ิ ธิ ในเงินได ้สุทธิจาก
ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร ้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได ้ เป็ นผู ้มีสท
ิ อืน
ทรัพย์สน
่ ทีไ่ ด ้จากการรับชาระหนี้ก็ได ้ ทัง้ นี้ ในการดาเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต ้องนาตราสารแห่งหนี้
ิ สุทธิของกองทุน
หรือสิทธิเรียกร ้องนัน
้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สน
ิ บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สน
ิ ของกองทุน
ในกรณีทม
ี่ ค
ี า่ ใช ้จ่ายในการบริหารทรัพย์สน
เงือ
่ นไขเพิม
่ เติม :
ิ
ในการเฉลีย
่ เงินคืนแต่ละครัง้ ตามข ้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให ้เห็นว่า เงินได ้สุทธิจากทรัพย์สน
ทีไ่ ด ้จากการรับชาระหนี้ไม่คุ ้มกับภาระค่าใช ้จ่ายในการเฉลีย
่ เงินคืนให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนา
เงินได ้สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีก
่ ารเฉลีย
่ เงินคืนให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน จะคุ ้มกับภาระค่าใช ้จ่ายก็
ิ ทีไ่ ด ้จากการรับชาระหนี้จนครบถ ้วนแล ้ว และปรากฏว่าเงินได ้สุทธินัน
ได ้ ทัง้ นี้ หากได ้มีการจาหน่ายทรัพย์สน
้ ไม่
คุ ้มกับภาระค่าใช ้จ่ายในการเฉลีย
่ เงินคืน บริษัทจัดการอาจนาเงินได ้สุทธิดังกล่าวมารวมคานวณเป็ นมูลค่า
ิ สุทธิของกองทุนก็ได ้
ทรัพย์สน
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ น
ิ อืน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ แทน บริษัทจัดการจะกาหนดขัน
้ ตอนการดาเนินการต่อไป โดยบริษัทจัดการต ้องได ้รับ
ิ อืน
มติพเิ ศษให ้ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ แทนเงินจากผู ้ถือหน่วยลงทุน
ิ อืน
การชาระเงินหรือทรัพย์สน
่ ให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชาระให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนที่
่ ตามทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาทีก
ปรากฏชือ
่ าหนด เท่านัน
้
17. การจ ัดทาทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจาก ัดในการโอนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน ้าทีจ
่ ัดให ้มีทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ทอ
ี่ อกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ิ อืน
ให ้สันนิษฐานไว ้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต ้อง และการชาระเงินหรือทรัพย์สน
่ รวมทัง้ การให ้สิทธิหรือการ
่ ในสมุดทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุน หากได ้กระทาตาม
จากัดสิทธิใด ๆ แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีป
่ รากฏรายชือ
ข ้อกาหนดในข ้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล ้ว ให ้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได ้ดาเนินการตามอานาจหน ้าที่
แล ้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานาหน่วยลงทุน
ในกรณีดังนี้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผู ้ลงทุนทีม
่ ใิ ช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะ
ทาให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นผู ้ลงทุนสถาบัน ผู ้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู ้มีเงินลงทุนสูง ตามทีก
่ าหนดในโครงการ
จัดการกองทุนรวม เว ้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผู ้ลงทุนสถาบันหรือผู ้ลงทุนรายใหญ่พเิ ศษ และ
การโอนหน่วยลงทุนจะทาให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นผู ้ลงทุนสถาบันหรือผู ้ลงทุนรายใหญ่พเิ ศษ ตามทีก
่ าหนด ใน
โครงการจัดการกองทุนรวม เว ้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจานาหน่วยลงทุน ดังนี้
1. หน่วยลงทุนทีบ
่ ริษัทจัดการกองทุนรวมขายให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ น
กองทุนรวมหุ ้นระยะยาวทีจ
่ ด
ั ตัง้ ขึน
้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ
่ การเลีย
้ งชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ
่ การออมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด ้วยการลงทุนของ
กองทุน
้ ท
ิ ธิออกเสียง (ถ้ามี) :
18. ข้อจาก ัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจาก ัดในการใชส
ิ ธิลงมติเพือ
ผู ้ถือหน่วยลงทุนมีสท
่ ทาการแก ้ไขเพิม
่ เติมโครงการหรือแก ้ไขวิธก
ี ารจัดการโดยบริษัทจัดการจะทา
การแก ้ไขเพิม
่ เติมโครงการลงทุน และข ้อผูกพันฉบับนี้ได ้ต่อเมือ
่ ได ้รับเสียงข ้างมากหรือมติพเิ ศษจากผู ้ถือหน่วย
ลงทุน ซึง่ เป็ นไปตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข ้อ 19 ภายใต ้หัวข ้อการขอมติของผู ้ถือหน่วยลงทุน
และวิธก
ี ารแก ้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก ้ไขวิธก
ี ารจัดการ
ในกรณีทบ
ี่ ค
ุ คลใดหรือกลุม
่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหน่วยลงทุนทีจ
่ าหน่าย
ได ้แล ้วทัง้ หมด บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3 นัน
้ เว ้นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมทีม
่ ก
ี าร
แบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดใด ๆ มีผู ้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียง
ของผู ้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได ้เต็มตามจานวนทีถ
่ อ
ื อยู่ และบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ทเี่ ป็ น
่ ผู ้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต ้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคล หรือ
เจ ้าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชือ
กลุม
่ บุคคลเดียวกันนัน
้ ในส่วนทีเ่ กินกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหน่วยลงทุนทีจ
่ าหน่ายได ้แล ้วทัง้ หมด

19. หล ักเกณฑ์และวิธก
ี ารในการขอมติของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน :
1. การแก ้ไขเพิม
่ เติมโครงการและ/หรือแก ้ไขวิธก
ี ารจัดการ จะดาเนินการตามมติเสียงข ้างมากหรือมติพเิ ศษหรือ
จะดาเนินการตามความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามแนวทางทีส
่ านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.กาหนดได ้
2. การขอมติผู ้ถือหน่วยลงทุนเพือ
่ แก ้ไขเพิม
่ เติมโครงการและ/หรือแก ้ไขวิธก
ี ารจัดการ บริษัทจัดการอาจ
่
ดาเนินการด ้วยการประชุมผู ้ถือหน่วยลงทุนหรือการส่งหนังสือขอมติของผู ้ถือหน่วยลงทุนหรือขอมติทางสือ
อิเล็คทรอนิกส์ก็ได ้ โดยใช ้วิธก
ี ารขอมติผู ้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข ้างมากหรือมติพเิ ศษมีจานวนไม่
เกินร ้อยละ 55 หรือไม่เกินร ้อยละ 80 ให ้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกีย
่ วกับการขอมติและการ
นับมติไปยังผู ้ดูแลผลประโยชน์ เพือ
่ ให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์รบ
ั รองผลการนับมตินัน
้
ทัง้ นี้ การแก ้ไขเพิม
่ เติมโครงการหรือแก ้ไขวิธก
ี ารจัดการในเรือ
่ งทีก
่ ระทบสิทธิของผู ้ถือหน่วยลงทุนจะต ้องได ้รับ
มติพเิ ศษ ซึง่ ให ้รวมถึง
่ งของ
(ก) การเปลีย
่ นแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมทีท
่ าให ้ผลตอบแทนและความเสีย
กองทุนรวมเปลีย
่ นแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
ิ อืน
(ข) การชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่
่ งและระดับความเสีย
่ งของการ
(ค) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม
่ น
ี โยบายการลงทุน ความเสีย
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน
ิ อืน
(ง) การรับชาระหนี้ด ้วยทรัพย์สน
่ แทนเงิน
(จ) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช ้จ่ายเพิม
่ ขึน
้ เกินกว่าอัตราร ้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช ้จ่ายเดิม
ตามทีร่ ะบุไว ้ล่าสุดในโครงการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทจ
ี่ ะแก ้ไขเพิม
่ เติมโครงการจัดการกองทุนได ้ โดยถือว่าได ้รับมติจากผู ้ถือหน่วย
ลงทุนแล ้ว หรือข ้อกาหนดอืน
่ ในทานองเดียวกัน ให ้กระทาได ้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้
(3.1) การแก ้ไขเพิม
่ เติมซึง่ มีผลให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงได ้รับประโยชน์เพิม
่ ขึน
้
(3.2) การแก ้ไขเพิม
่ เติมทีต
่ ้องดาเนินการให ้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสัง่ ทีอ
่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
่ และรายละเอียดอืน
(3.3) การแก ้ไขเพิม
่ เติมชือ
่ ของบุคคลให ้ถูกต ้อง
4. การแก ้ไขเพิม
่ เติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอให ้สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ให ้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู ้ถือหน่วยลงทุน โดยสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจกาหนดเงือ
่ นไข
ให ้บริษัทจัดการปฏิบัตเิ พือ
่ ประโยชน์ในการแก ้ไขโครงการก่อนให ้ความเห็นชอบก็ได ้

้ คืนหน่วยลงทุน
(4.1) การเปลีย
่ นแปลงข ้อกาหนดเกีย
่ วกับการขายและการรับซือ
(4.2) การเพิม
่ ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ทาให ้สิทธิทผ
ี่ ู ้ถือหน่วยลงทุนมีอยูเ่ ดิมด ้อยลง
ิ ทีก
(4.3) การเปลีย
่ นแปลงประเภทของทรัพย์สน
่ องทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนทีส
่ อดคล ้องกับนโยบาย
การลงทุน
(4.4) กรณีอน
ื่ ใดนอกเหนือจาก (4.1) (4.2) และ(4.3)
การแก ้ไขเพิม
่ เติมโครงการตามวรรคหนึง่ ต ้องไม่มผ
ี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อผู ้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทาให ้
่ งของกองทุนรวมเปลีย
ผลตอบแทนและความเสีย
่ นแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญหรือเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อผู ้ถือ
หน่วยลงทุนทัง้ ปวง
5 การแก ้ไขเพิม
่ เติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสานักงาน นอกเหนือจากข ้อ 3 ให ้บริษัทจัดการยืน
่ คาขอ
พร ้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบคาขอทีถ
่ ก
ู ต ้องครบถ ้วนตามคูม
่ อ
ื สาหรับประชาชน และชาระค่าธรรมเนียมต่อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เมือ
่ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได ้รับคาขอพร ้อมทัง้ เอกสารหลักฐานประกอบ
คาขอทีถ
่ ก
ู ต ้องครบถ ้วนตามคูม
่ อ
ื สาหรับประชาชนแล ้ว
6. ในกรณีทก
ี่ ารแก ้ไขเพิม
่ เติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก ้ไขวิธก
ี ารจัดการทีไ่ ด ้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือได ้กระทาตามมติของผู ้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ ้งให ้สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วน
ั ทีไ่ ด ้มีมติให ้แก ้ไข และแจ ้งการแก ้ไขเพิม
่ เติมโครงการจัดการกองทุนหรือ
วิธก
ี ารจัดการไปยังผู ้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ภายใน 15 วันนับแต่วน
ั ทีไ่ ด ้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันทีไ่ ด ้มีมติให ้แก ้ไขเพิม
่ เติม แล ้วแต่กรณี
หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารในการขอมติของผู ้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให ้เป็ นไปตาม
ข ้อกาหนดในข ้อผูกพันระหว่างผู ้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทัง้ นี้ การขอมติเพือ
่ แก ้ไขเพิม
่ เติม
โครงการเป็ นไปตามทีก
่ าหนดไว ้ในมาตรา 129 มาตรา 129 /1 มาตรา 129 /2 และมาตรา 129 /3 แห่ง
พระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

การดาเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให ้ต ้องได ้รับมติของผู ้ถือหน่วยลงทุน หาก
บริษัทจัดการกองทุนรวมได ้ดาเนินการไปตามมติของผู ้ถือหน่วยลงทุนทีไ่ ด ้รับมาโดยชอบแล ้ว ให ้ถือว่าผู ้ถือหน่วย
ลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให ้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผู ้ถือหน่วยลงทุนทีใ่ ห ้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย ้งกับหลักเกณฑ์ทก
ี่ าหนดในกฎหมาย ให ้ถือว่ามติ
นัน
้ เสียไป
ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติเพือ
่ แก ้ไขข ้อผูกพันในเรือ
่ งทีก
่ ระทบต่อสิทธิของผู ้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ต ้อง
่ องจานวน
ได ้รับมติพเิ ศษของผู ้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู ้ถือหน่วยลงทุนทีม
่ ค
ี ะแนนเสียงได ้ไม่น ้อยกว่าสามในสีข
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่วย
หน่วยลงทุนทัง้ หมดของผู ้ถือหน่วยลงทุนซึง่ เข ้าร่วมประชุมและมีสท
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน) เว ้นแต่กรณีทก
ลงทุนทัง้ หมดของผู ้ถือหน่วยลงทุนซึง่ ส่งหนังสือแจ ้งมติและมีสท
ี่ องทุนรวม
มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู ้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต ้องปฏิบัตใิ ห ้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกีย
่ วกับ
การขอมติผู ้ถือหน่วยลงทุนทีก
่ าหนดไว ้ในข ้อผูกพัน หรือทีก
่ าหนดไว ้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือ
ตามทีก
่ าหนดในประกาศนี้แล ้ว ให ้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม
่ เติมดังต่อไปนี้ด ้วย
(1) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทม
ี่ ผ
ี ลกระทบต่อผู ้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได ้รับผลกระทบต่อผู ้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต ้องได ้รับมติเสียงข ้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด ้รับ
ผลกระทบ แล ้วแต่กรณี
(2) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทม
ี่ ผ
ี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุนไม่วา่ กรณีใด ต ้องได ้รับมติเสียง
ข ้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด ้รับผลกระทบ แล ้วแต่กรณี
(3) ในกรณีทเี่ ป็ นการขอมติทม
ี่ ผ
ี ลกระทบต่อผู ้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึง่ ต ้องได ้รับมติเสียงข ้างมากหรือมติ
พิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด ้รับผลกระทบ แล ้วแต่กรณี

20. วิธก
ี ารแก้ไขเพิม
่ เติมข้อผูกพ ัน :
การแก ้ไขเพิม
่ เติมส่วนใดส่วนหนึง่ ของข ้อผูกพันทีเ่ ป็ นไปตามวิธก
ี ารทีก
่ าหนดไว ้ในข ้อผูกพัน และมีสาระสาคัญที่
เป็ นไปตามและไม่ขัดหรือแย ้งกับพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจน
หลักเกณฑ์ทอ
ี่ อกโดยอาศัยอานาจของกฎหมายดังกล่าว ให ้ถือว่าข ้อผูกพันส่วนทีแ
่ ก ้ไขเพิม
่ เติมนัน
้ มีผลผูกพัน
ั ญา
คูส
่ ญ
การแก ้ไขเพิม
่ เติมข ้อผูกพันในเรือ
่ งทีก
่ ระทบต่อสิทธิของผู ้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญต ้องได ้รับมติพเิ ศษของ
ผู ้ถือหน่วยลงทุน ทัง้ นี้ เรือ
่ งทีก
่ ระทบต่อสิทธิของผู ้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ให ้รวมถึง
(ก) ข ้อกาหนดเกีย
่ วกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน
ิ อืน
(ข) ข ้อกาหนดเกีย
่ วกับการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ ตามข ้อ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
ิ อืน
(ค) ข ้อกาหนดเกีย
่ วกับการรับชาระหนี้ด ้วยทรัพย์สน
่
(ง) ข ้อกาหนดเกีย
่ วกับการประกันตามข ้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณี
กองทุนรวมมีประกัน และข ้อกาหนดเกีย
่ วกับการแก ้ไขเพิม
่ เติมสัญญาประกันในเรือ
่ งใด ๆ อันมีผลให ้ผู ้ถือหน่วย
ลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรือ
่ งทีผ
่ ู ้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู ้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก ้ไขเพิม
่ เติมข ้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให ้มีผลผูกพันเมือ
่ ได ้รับความเห็นชอบจากผู ้ดูแลผลประโยชน์
โดยไม่ต ้องได ้รับมติของผู ้ถือหน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก ้ไขเพิม
่ เติมข ้อผูกพันให ้มีสาระสาคัญสอดคล ้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมทีแ
่ ก ้ไขเพิม
่ เติมโดย
ได ้รับมติโดยเสียงข ้างมากหรือมติพเิ ศษของผู ้ถือหน่วยลงทุน หรือได ้รับความเห็นชอบจากสานักงาน แล ้วแต่กรณี
หรือ
(ข) ผู ้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก ้ไขเพิม
่ เติมข ้อผูกพันนัน
้ เหมาะสม มีความจาเป็ นหรือสมควร และ
ไม่กระทบต่อสิทธิของผู ้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก ้ไขเพิม
่ เติมข ้อผูกพันไม่วา่ กรณีใด
่ โดยบุคคลผู ้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู ้ดูแล
ต ้องกระทาเป็ นหนังสือลงลายมือชือ
ผลประโยชน์ พร ้อมทัง้ ประทับตราบริษัท (ถ ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให ้มีข ้อผูกพันเปิ ดเผยไว ้ ณ ทีท
่ า
การและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพือ
่ ให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได ้ รวมทัง้ จัดส่งสรุปการ
แก ้ไขเพิม
่ เติมข ้อผูกพันพร ้อมทัง้ เหตุผลและความจาเป็ นให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนพร ้อมกับการส่งรายงานประจาปี ของ
กองทุนรวม
21. การระง ับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1. การระงับข ้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี
21.2. รายละเอียดเพิม
่ เติม :
บริษัทจัดการตกลงให ้มีการระงับข ้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีทบ
ี่ ริษัทจัดการปฎิบัต ิ ไม่
เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีเ่ กีย
่ วข ้อง อันมีผลให ้เกิดความเสียหายแก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน ของ
่ ารพิจารณาตามกระบวนการ
กองทุนรวมแล ้ว ผู ้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนาข ้อพิพาทเข ้าสูก
อนุญาโตตุลาการของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้

22. การเลิกกองทุนรวม :

22.1. เงือ
่ นไขในการเลิกกองทุน :
1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิ ดใดมีมล
ู ค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู ้ถือหน่วยลงทุนเป็ นจานวนดังนี้
(1) จานวนผู ้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน ้อยกว่า 35 รายในวันทาการใด
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนทีข
่ ายได ้แล ้วทัง้ หมดโดยคานวณตามมูลค่าทีต
่ ราไว ้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน ้อยกว่า
50 ล ้านบาทในวันทาการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนัน
้
2. มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึง่ เกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ
่ าหน่ายได ้แล ้ว
ทัง้ หมด
้ ขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ นจานวน
3. มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการซือ
เกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ
่ าหน่ายได ้แล ้วทัง้ หมด
่ โดยสุจริตและ
ความในข ้อ 2 และ 3 มิให ้นามาใช ้บังคับกับกองทุนทีบ
่ ริษัทจัดการพิจารณาแล ้ว มีความเชือ
สมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ตอ
่ ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่ เนื่องจากกองทุนยังคงมี
ิ คงเหลือทีม
ทรัพย์สน
่ ค
ี ณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู ้ถือหน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยูจ
่ ะไม่ได ้รับ
ผลกระทบจากการขายคืนนัน
้
ความใน 2 และ 3 มิให ้นามาใช ้บังคับกับกองทุนรวมดังนี้
(ก) กองทุนรวมตลาดเงิน
(ข) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(ค) กองทุนรวมฟี ดเดอร์
(ง) กองทุนรวมดัชนี
(จ) กองทุนรวมอีทเี อฟ
4. เมือ
่ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ ให ้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิ ดในกรณีทบ
ี่ ริษัทจัดการกระทาการ หรือ
งดเว ้นกระทาการจนก่อให ้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิ ด หรือไม่ปฏิบัตต
ิ ามหน ้าทีข
่ องตน
5. เมือ
่ ได ้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข ้างมากของผู ้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึง่ หนึง่ ของจานวนหน่วยลงทุน ที่
จาหน่ายได ้แล ้วทัง้ หมดของโครงการจัดการ
6. สานักงานจะเพิกถอนการอนุมัตใิ ห ้จัดตัง้ และจัดการกองทุนรวม ในกรณีทม
ี่ เี หตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตัง้
จัดการ หรือใช ้กองทุนรวมเพือ
่ ผู ้ลงทุนทั่วไปเพือ
่ การแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุม
่ บุคคลใด
ิ หรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุม
เป็ นการเฉพาะ หรือเพือ
่ เป็ นเครือ
่ งมือในการบริหารจัดการทรัพย์สน
่ บุคคลใด และ
้ จง แสดงเหตุผล
สานักงานได ้ดาเนินการแจ ้งให ้บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบุคคลทีเ่ กีย
่ วข ้องทาการชีแ
้ จง หรือชีแ
้ จงแล ้วแต่ไม่อาจพิสจ
่ ได ้ว่าการจัดตัง้
ข ้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึง่ ในกรณีทไี่ ม่มก
ี ารชีแ
ู น์หรือทาให ้เชือ
กองทุนรวมเป็ นการจัดตัง้ กองทุนรวมเพือ
่ ผู ้ลงทุนทัว่ ไปอย่างแท ้จริง และสานักงานสัง่ ให ้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ทาการแก ้ไข หรือดาเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการตามทีส
่ านักงานสัง่ ได ้ หรือ
ดาเนินการแล ้วแต่ไม่สามารถทาให ้กองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมเพือ
่ ผู ้ลงทุนทัว่ ไปอย่างแท ้จริง
7. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีทบ
ี่ ริษัทจัดการไม่สามารถนาเงินไปลงทุนใน
ิ อืน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ เพือ
่ ประโยชน์สงู สุดของผู ้ถือหน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว ้ในโครงการ

22.2. การดาเนินการของบริษัทจัดการ เมือ
่ เลิกกองทุนรวม :
1. เมือ
่ ปรากฏเหตุเลิกกองทุนเปิ ดตามข ้อ 22.1 ภายใต ้หัวข ้อเงือ
่ นไขในการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะ
ดาเนินการดังต่อไปนี้

้ และคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตัง้ แต่วน
(ก) ยุตก
ิ ารรับคาสัง่ ซือ
ั ทาการทีป
่ รากฏเหตุตามข ้อ 22.1ภายใต ้หัวข ้อ
เงือ
่ นไขในการเลิกกองทุน
ื่ อยูใ่ นทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยช่องทางใด ๆ ทีม
(ข) แจ ้งให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีม
่ ช
ี อ
่ ห
ี ลักฐานว่าสามารถ
ติดต่อผู ้ถือหน่วยลงทุนได ้ แจ ้งเป็ นหนังสือถึงผู ้ดูแลผลประโยชน์ รวมทัง้ แจ ้งสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ผ่าน
ระบบทีจ
่ ัดไว ้บนเว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด ้วย ทัง้ นี้ ภายในสามวันทาการนับแต่วันทา
การทีป
่ รากฏเหตุตามข ้อ 22.1ภายใต ้หัวข ้อเงือ
่ นไขในการเลิกกองทุน
โดยข ้อมูลทีแ
่ จ ้งดังกล่าวจะมีสาระสาคัญอย่างน ้อยดังนี้
(ก) บริษัทจัดการจะดาเนินการโอนย ้ายการลงทุนของผู ้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพือ
่ การเลีย
้ งชีพอืน
่ ทีอ
่ ยู่
่ งตา่ สุด โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซือ
้ คืนหน่วย
ภายใต ้การจัดการของบริษัทจัดการทีม
่ ค
ี วามเสีย
ลงทุนจากผู ้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีทผ
ี่ ู ้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย ้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพือ
่ การเลีย
้ งชีพอืน
่ อีกทอดหนึง่ ผู ้
ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ ้งต่อบริษัทจัดการเพือ
่ โอนย ้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพือ
่ การเลีย
้ งชีพอืน
่ ทีผ
่ ู ้ถือ
้ คืนหน่วยลงทุนเมือ
หน่วยลงทุนกาหนด และผู ้ถือหน่วยลงทุนจะได ้รับการยกเว ้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซือ
่
เป็ นไปตามเงือ
่ นไขโดยครบถ ้วนดังนี้
1) เป็ นการโอนย ้ายตามคาสัง่ ของผู ้ถือหน่วยลงทุนเป็ นครัง้ แรกโดยโอนย ้ายไปยังกองทุนรวมเพือ
่ การเลีย
้ งชีพอืน
่
ทีอ
่ ยูภ
่ ายใต ้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
2) เป็ นการโอนย ้ายการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ
่ ริษัทจัดการกาหนด
ิ ทีเ่ หลืออยูข
(ค) จาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ องกองทุนเปิ ดดังกล่าวภายในห ้าวันทาการนับแต่วน
ั ทาการที่
ปรากฏเหตุตามข ้อ 22.1 ภายใต ้หัวข ้อเงือ
่ นไขในการเลิกกองทุน เพือ
่ รวบรวมเงินเท่าทีส
่ ามารถกระทาได ้เพือ
่ ชาระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัต ิ
(ง) ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนเงินทีร่ วบรวมได ้ตาม (ค) ให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนภายในสิบวันทา
การนับแต่วน
ั ทาการทีป
่ รากฏเหตุตามข ้อ 22.1 ภายใต ้หัวข ้อเงือ
่ นไขในการเลิกกองทุน และเมือ
่ ได ้ดาเนินการชาระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล ้วจะถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนเปิ ดนัน
้
ิ คงเหลืออยูจ
เมือ
่ ได ้ดาเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล ้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ ากการดาเนินการตาม (ค)
บริษัทจัดการจะดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด ้วยหลักเกณฑ์
เงือ
่ นไข และวิธก
ี ารชาระบัญชีของกองทุนรวม
ในกรณีทม
ี่ ล
ู ค่าหน่วยลงทุนทีข
่ ายได ้แล ้วทัง้ หมดโดยคานวณตามมูลค่าทีต
่ ราไว ้ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
ใดลดลงเหลือน ้อยกว่า 50 ล ้านบาทในวันทาการใด หากบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนัน
้ บริษัทจัดการ
ิ คงเหลืออยูจ
จะดาเนินการตาม (ก) ถึง (ง) และหากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
่ ากการดาเนินการตาม (ค) บริษัท
จัดการจะดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด ้วยหลักเกณฑ์ เงือ
่ นไข
และวิธก
ี ารชาระบัญชีของกองทุนรวม
2. เมือ
่ จะมีการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกาหนดอายุของโครงการหรือเพราะเหตุอน
ื่ ทีท
่ ราบกาหนดการเลิก
กองทุนล่วงหน ้าบริษัทจัดการจะดาเนินการเกีย
่ วกับกองทุนดังต่อไปนี้
ื่ อยูใ่ นทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยช่องทางใด ๆ ทีม
ก) แจ ้งให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีม
่ ช
ี อ
่ ห
ี ลักฐานว่าสามารถ
ติดต่อผู ้ถือหน่วยลงทุนได ้ ก่อนวันเลิกกองทุนเป็ นเวลาไม่น ้อยกว่าห ้าวันทาการ และ
ข) แจ ้งเป็ นหนังสือให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์ และแจ ้งสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ผ่านระบบทีจ
่ ัดไว ้บนเว็บไซต์
ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบก่อนวันเลิกกองทุนเป็ นเวลาไม่น ้อยกว่าห ้าวันทาการ และกระทาการ
ด ้วยวิธอ
ี น
ื่ ใดเพือ
่ ให ้ประชาชนรับทราบข ้อมูลในเรือ
่ งดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนเป็ นเวลาไม่น ้อยกว่าห ้าวันทาการ
เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท ้องถิน
่ เป็ นต ้น

ิ ของกองทุนเพือ
ค) จาหน่ายทรัพย์สน
่ รวบรวมเป็ นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
้ ก่อนวันเลิกกองทุน
ทรัพย์ และตัว๋ สัญญาใช ้เงินทีม
่ ก
ี าหนดระยะเวลาใช ้เงินคืนเมือ
่ ทวงถาม ให ้เสร็จสิน
3. การชาระบัญชีกองทุนรวม และวิธก
ี ารเฉลีย
่ เงินคืนให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนเมือ
่ เลิกโครงการ :
บริษัทจัดการจะจัดให ้มีการชาระบัญชี โดยจะแต่งตัง้ ผู ้ชาระบัญชีทส
ี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให ้ความ
ิ ทีค
ิ ของกองทุนรวมแล ้วให ้แก่ ผู ้
เห็นชอบเพือ
่ ทาหน ้าทีร่ วบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สน
่ งเหลือจากการชาระหนี้สน
้ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์
ถือหน่วยลงทุน รวมทัง้ ทาการอย่างอืน
่ ตามแต่จาเป็ นเพือ
่ ชาระบัญชีกองทุนให ้เสร็จสิน
เงือ
่ นไข และวิธก
ี ารทีค
่ ณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด สาหรับค่าใช ้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชาระ
ิ ของกองทุนรวม และผู ้ชาระบัญชีจะดาเนินการเฉลีย
บัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สน
่ เงินคืนให ้แก่ผู ้ถือ
ิ สุทธิเท่าทีค
หน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สน
่ งเหลืออยูต
่ ามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนทีผ
่ ู ้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่
ตามหลักฐานทีป
่ รากฎในทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมือ
่ ได ้ชาระบัญชีเสร็จเรียบร ้อยแล ้ว ผู ้ชาระบัญชีจะทาการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการ
ิ คงค ้างอยูใ่ ห ้ผู ้ชาระบัญชี
ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล ้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สน
ิ ดังกล่าวให ้ตกเป็ นกรรมสิทธิข
จัดการโอนทรัพย์สน
์ องสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
23. การชาระบ ัญชีเมือ
่ เลิกกองทุน :
บริษัทจัดการจะจัดให ้มีการชาระบัญชี โดยจะแต่งตัง้ ผู ้ชาระบัญชีทส
ี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให ้ความ
ิ
ิ ของกองทุนแล ้วให ้แก่ผู ้ถือ
เห็นชอบเพือ
่ ทาหน ้าทีร่ วบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สนทีค
่ งเหลือจากการชาระหนี้สน
้ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ เงือ
หน่วยลงทุน รวมทัง้ ทาการอย่างอืน
่ ตามแต่จาเป็ นเพือ
่ ชาระบัญชีกองทุนให ้เสร็จสิน
่ นไข
และวิธก
ี ารทีค
่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด สาหรับค่าใช ้จ่าย และเงินค่าตอบแทนในการชาระบัญชีของ
ิ ของกองทุนและผู ้ชาระบัญชี จะดาเนินการเฉลีย
กองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สน
่ เงินคืนให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนตาม
ิ สุทธิเท่าทีค
มูลค่าทรัพย์สน
่ งเหลืออยูต
่ ามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนทีผ
่ ู ้ถือหน่วยลงทุนถืออยูต
่ ามหลักฐานที่
ปรากฏในทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมือ
่ ได ้ชาระบัญชีเสร็จเรียบร ้อยแล ้ว ผู ้ชาระบัญชีจะทาการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงานคณะกรรมการ
ิ คงค ้างอยูใ่ ห ้ผู ้ชาระบัญชีจัดการ
ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล ้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สน
ิ ดังกล่าวให ้ตกเป็ นกรรมสิทธิข
โอนทรัพย์สน
์ องสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ
่ า่ นการอนุมัตจิ ากสานักงาน หรือผ่านการแก ้ไขเพิม
่ เติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแ
่ นบท ้ายข ้อผูกพันระหว่างผู ้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของข ้อผูกพันระหว่างผู ้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

